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سرقة  من  مشبوهان  متّكن   ≠ åUHO�ò q�«d*

حافلة  في  املسافرين  أحد  من  خلوّي  هاتف 
متوّجهة من حيفا باّجتاه ِمنطقة «كريات آتا». 
ومن ثّم الذ املشبوهان بالفرار مشًيا على األقدام، 
من دون أن يتسّببا بأي أذى جسمانّي للمسافر.

نهاية  في  شاب  وصل  أخرى،  حادثة  وفي 
في  الّطوارئ  غرفة  إلى  عمره  من  الثالثينّيات 
للّطعن  تعرّض  أن  بعد  «رمبام»،  مستشفى 
مألوف  الّشاب  هذا  إّن  الّشرطة  وتقول  يده.  في 
له،  الالزم  العالج  وتقدمي  فحصه  وبعد  لديها. 
ولكّنه  ومتوّسط،  طفيف  بني  بأّنه  جرحه  وصف 

لم يتعاون مع احملّققني ولم يرّد على أسئلتهم!

UH O Š Z O K š èI DM   s  U O ½u _« Ê« Òeš è «“S Ð V U D ¹ í¼U ¹
°ÆÆ—«c Ž_«  X N ² ½«

©åfð—P¼ò l�u� sŽ nDKÐ ¨b¹d	 ÍUâŠ ∫d¹uBð®

åUHO�ò q�«d*

االنفجار  على  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس  عّقب 
األسمدة  مصنع  في  األربعاء  أمس  أّول  مساء  وقع  اّلذي  الّضخم 
واضحة  داللة  وهو  ا،  جّدً خطر  بأنه  تكساس،  األمريكّية  الوالية  في 
حيفا. خليج  ِمنطقة  من  األمونيا  خزّان  بإزالة  مطلبنا  صدق  على 

ا  للتخّلص من  ـً ّي ا وقضائ ـً وأشار ياهڤ، اّلذي يقود منذ انتخابه نضاًال عاّم
خزّان األمونيا املتواجد في ِمنطقة خليج حيفا، إلى اخلطر الكامن من وراء 

مال. اخلزّان في ِمنطقة الشِّ

وأردف ياهڤ: 20 عاًما وأكثر مرّت منذ إنشاء احلاوية (خزّان األمونيا). 20 
وأكثر  والفوضى..  املماطلة  من  عاًما   20 احملكمة..  في  التلّكؤ  من  عاًما 
من خمس لوائح اّتهام قّدمتها بلدّية حيفا ضّد املصنع اّلذي يعمل من دون 
ترخيص، حيث كانت إجابات القضاة ُمتعاطفة ومتسامحة، ومنحت املصنع 

متديًدا من أجل ترتيب قضّية الّتراخيص.
واختتم ياهڤ بالقول: يكفي.. إلى هنا! لقد انتهت األعذار، وعلى احلكومة 
اإلسرائيلّية اّتخاذ القرار الّشجاع، بإزالة خزّان األمونيا فورًا وإزالة اخلطر، من 

خالل تخصيص املوارد الالزمة لهذا املوضوع، بشكل فورّي!

سّكان  من  عدد  مؤّخرًا،  قام،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

من  آخر  وعدد  ـ«هدار»،  ال حّي  في  «هيلل»  شارع 
منه،  العلوّي  وخصوًصا  ـ«هدار»،  ال ِمنطقة  ساكني 
بإرسال رسالة شديدة الّلهجة إلى رئيس بلدّية حيفا، 
اّلتي  واخلطيرة  املأساوّية  األوضاع  شاكني  متذّمرين 
تسود احلّي جرّاء بيع املخّدرات اخلطيرة بشكل حّر في 
األكشاك املتواجدة في اِملنطقة؛ وجاء في نّص الرّسالة:

«حضرة رئيس البلدّية، احملامي يونا ياهڤ
نائب رئيس البلدّية، يوليا شترامي

ِمنطقة  في  األكشاك  في  املخدرات  بيع  املوضوع: 
ـ«هدار» ال

نحن سّكان شارع «هيلل» نطلب طرح مشكلة واسعة 
الّنطاق، واّلتي ُتقلقنا جًدا، وهي مسألة بيع املخدرات 
ـ«هدار»  لشّبان احلّي في األكشاك في شارعنا وفي ال

بشكل عاّم.
هذه املخدرات، اّلتي تبدو وكأّنها مخّدرات قانونية، 
قد  واّلتي  خطيرة،  أبعاد  ولها  هّدام  تأثير  ذات  هي 
يتعاطونها  اّلذين  الّشباب  في  فعلّية  أضرارًا  ُتلحق 

بصورة دائمة.
خطيرة،  األكشاك  في  ُتباع  اّلتي  املخدرات  هذه  إذن 

سهولة  بكل  الّشبان  ويبتاعها  اإلدمان.  إلى  وتؤّدي 
ومن دون قيد أو شرط، وهم ال يدركون أّنها مخّدرات 
إّننا  وطبيعّية.  قانونّية  تعتبر  ألّنها  وذلك  فعلّية، 
املُسِكرَة،  املواد  يتعاطون  اّلذين  الّشبان،  هؤالء  نرى 
يجولون الّشوارع واحلديقة العاّمة في «هيلل». وهذا 
التسّكع يؤّدي - في كثير من األحيان - إلى إحداث 
الّشغب، واملّس بشعور األمان الفردّي لنا كمواطنني.

إّننا نعتبر هذه الظاهرة، مبا فيها بيع املخّدرات في 
تدّخل  دون  ومن  سهولة،  بكّل  املختلفة،  األكشاك 
وخيمة  عواقب  وذات  للغاية،  خطيرة  الّسلطات، 
تعود على سالمة الّشباب وجودة احلياة لسّكان شارع 

ـ«هدار» عاّمًة. «هيلل» خاّصة، وال
لذا نطالب، وبإحلاح، بذل كاّفة اجلهود للحيلولة دون 

هذا الوضع.
باحترام: تنظيم سّكان شارع «هيلل»»

إلى  أيًضا،  الرّسالة،  من  نسختني  إرسال  ّمت  وقد 
االجتماعّية  اخلدمات  جهاز  (مدير  بيني  فچمان 
مكافحة  سلطة  (مديرة  چيچي  ودافنة  واملجتمع)، 

املخّدرات والكحول - حيفا).
ا  رّدً التنظيم  يتلقَّ  لم  العدد  إغالق  حّتى  أّنه  ويذكر 

°å—«b ¼ò ? « èI DM   ‹ „UAÖ_« ‹  «— Òb *« lO Ð l M «ò
UHOŠ W Ò¹bKÐ fOz— v�≈ W�UÝ— w	

من رئيس البلدّية، سنوافيكم بالّتعقيب والرّد لدى 
وصوله.   
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الّشابات  من  مجموعة  قامت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املاضي،  األسبوع  الداخل،  فلسطينّيي  من  والّشباب 
أطفال  «من  اإلغاثة  حملة  ضمن  عّمان  إلى  بزيارة 
تنّظمها  حملة  وهي  سورية»،  أطفال  إلى  ِفَلسطني 
ناشطة  ِفَلسطينّية  ّية  شباب مجموعة  الّثالثة  للمرّة 
فريق  مع  بالّتعاون  البالد،  في  وقرى  مدن  عّدة  في 

عن  وممّثلني  األردني،  التطوّعي  تغيير»  «بصمة 
ّية في األردن. منّظمة الّسالم الدول

ّية  وقد قامت املجموعة هذه املرّة بجمع التبرّعات املال
ّية لسبعني عائلة سورّية ممن جلئوا  وتوزيع طرود غذائ
ّية املركزّية مع ما يزيد  إلى عّمان، إضافًة إلى الفّعال
عن مائة طفل يتيم على مدار يوٍم حافل بالفّعالّيات 
مبشاركة  ورسم،  ولعب  ورقص  غناء  من  الّترفيهّية 
املتطوّعني واألطفال. يذكر في هذا السياق أّن احلملة 
األولى كانت في بداية هذه الّسنة وّمت من خاللها تقدمي 
املعونات لّالجئني السوريني في مخّيم الزعتري. أّما 
الّثانية فكانت عبارة عن توزيع علب احلليب على 
األطفال الرّضع من أبناء العائالت النازحة إلى عّمان.

إحدى  حيفا،  من  بدارنة  سهير  مع  حديث  وفي 

وإحدى  قرود  سّتة  أزهق   ≠  åUHO�ò  q�«d*

على  احليوانات  حديقة  في  الّنادرة  الببغاوات 
متاس  بسبب  شّب  حريق  إثر  الكرمل،  جبل 
كهربائّي في قفص للقرود، ومتّكن رجال املطافئ 
فترة  غضون  في  احلريق  على  الّسيطرة  من 
ّية أّن مصدر  وجيزة. وتبّني من الّتحقيقات األول

 ÆœËdI�« …UO×Ð ÈœË√ ÒVý ÍÒc�« o¹d(«

©nrg sŽ ≠ ‰ËƒUý ÊU²½u¹ ∫d¹uBð®
©nrg sŽ® o¹d(« »uA½ bFÐ ’UH�_« bŠ√

الّنار كان في مسّطحات الّتدفئة املوضوعة في 
أقفاص احليوانات، واّلتي يتّم تشغيلها في أّيام  

الّطقس البارد. 
وكان سّتة قرود ميكثون في القفص، ومعهم إحدى 
الببغاوات الّنادرة اّلتي نفقت هي األخرى، بينما 

َجنت بقّية احليوانات، ولم يلحقها أّي أذى.

«نحن  قالت:  الزّيارة،  في  شاركت  التي  الّناشطات 
قدر  نحاول  والّناشطني،  الّناشطات  من  مجموعة 
فنحن  الّسوريني،  لّالجئني  املساعدة  تقدمي  اإلمكان 
بلده،  في  الّسورّي  يعانيه  اّلذي  والّدمار  املوت  نرى 
ومن  املختلفة.  اللجوء  أماكن  في  والتشريد  والفقر 
واجبنا كشعب ِفَلسطينّي عانى - وما زال يعاني 
- اللجوء والّظلم، أن نقف إلى جانب الّسورّيني في 
لألطفال  موّجهة  حملتنا  كانت  املرّة  هذه  محنتهم. 
خصوًصا، حيث حاولنا أن نزرع الفرح في نفوسهم، 
أحد  وفقدوا  املوت  من  هربوا  اّلذين  ألولئك  وبالذات 

والديهم على األقل.»

الّداخل  في  املجموعة  نشاط  بخصوص  أّما 
هو  األساسّي  «عملنا  بدارنة:  قالت  الِفَلسطينّي، 
أو  املؤن  بشراء  بدورنا  لنقوم  ّية  املال التبرّعات  جمع 
لدينا  والعائالت.  لألطفال  نقّدمه  ما  أو  احلاجّيات 
نوّسع  أن  بها  قمنا  اّلتي  الثالث  احلمالت  بعد  نّية 
نشاطنا ومجموعتنا، عّلنا نستطيع إيصال رسالتنا 
ووجع الالجئ الّسورّي إلى الناس هنا بشكل أفضل، 
لهذا فإننا نهيب بكّل من يريد االنضمام للمجموعة 
أو تقدمي املساعدة أو التبرّع بأّال يترّدد بفعل ذلك، 

وأن يتّصل بنا للّتنسيق.»
لقاًء  أجرت  قد  كانت  «حيفا»  صحيفة  بأّن  ونذّكر 
احلملة  هذه  حول  بدارنة  سهير  الّناشطة  مع  مطوًّال 

ا عن مخّيم الزّعتري. ـً وتقريرًا خاّص

∫W½—«bÐ dONÝ WDýUM�«
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©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®             Õd� f	UD


العلوم  معهد  إلدارة  مسبوقة  وغير  رائدة  خطوة  في 
تعيني  ّمت  حيفا،  في  ـ«تخنيون»)  (ال الّتطبيقّية 
الهندسة  كلّية  في  جبارين  رفيق  يوسف  پروِفسور 
رئيس  لنائب  ُمساعًدا  املدن،  وتخطيط  املعمارّية 
ـ«تخنيون»، إذ يعتبر أّول أكادميّي عربّي يتبوأ مثل  ال
األهداف  حيث  من  ا  ـً ريادّي يعتبر  اّلذي  املنصب  هذا 
اإلسرائيلّية،  والكلّيات  اجلامعات  مناخ  في  واملوارد 
وله أهمّية خاّصة في تطوير مكانة الّطّالب العرب. 
وُيذكر أّن پروِفسور جبارين، ُعّني قبل سنوات قليلة، 
املعمارّية  الهندسة  كلّية  في  عربّي  محاضر  أّول 
ـ«تخنيون»، كما كان أّول عربّي  وتخطيط املدن في ال
الهندسة  مجال  في  الّدكتوراة  شهادة  على  يحصل 
ـ«تخنيون»؛ إلى جانب  املعمارّية وتخطيط املدن من ال
ّية روّاد العلوم»، ليصبح  حصوله على جائزة «كاِتدرال
اجلائزة؛  هذه  على  يحصل  عربّي  أكادميّي  أّول  بذلك 
أكادميّية  جوائز  على  حاصل  فهو  ذلك  على  وعالوة 
الّدكتوراة  رسالة  لبحث  االمتياز  جوائز  منها:  عّدة، 
ـ«تخنيون»، جائزة جامعة تل أبيب  واملاجستير من ال
على اسم «تامي شتاينس لألبحاث»، جائزة امتياز 

من جامعة «هارڤرد» األمريكّية. 
الّتخطيط  مجاالت  في  جبارين  پروِفسور  يبحث 
العالم،  في  الكبيرة  املدن  في  االجتماعّي  والعدل 
الّنواحي  من  املدن  في  اآلمان  تعزيز  وكيفّية 
يبحث  كما  والبيئّية.  واالقتصادّية  االجتماعّية 
الِفَلسطينّيني  عند  الّتخطيط  قضايا  في  ويعمل 
في البالد. وباإلضافة إلى عمله البحثّي واألكادميّي، 
بقضّية  جبارين  الپروِفسور  اسم  ارتبط  فقد 
ّية  العرب البلدات  في  والّتخطيط  واملسَكن  األرض 

الّطَلبة  ظروف  وحتسني  ـ«تخنيون»،  ال داخل  اإلدارّية 
األوضاع  على  التغّلب  في  ومساعدتهم  العرب، 
االقتصادّية الّصعبة اّلتي يواجهونها، وإيجاد أماكن 
ـ«هاي- عمل مناسبة للخرّيجني العرب في شركات ال
ركات الرئيسة في االقتصاد اإلسرائيلّي». ِتك» والشِّ

هذا وأوضح أّنه سيقوم بشكل خاص مبرافقة الّطلَبة 
األولى  اجلامعّية  الدراسّية  سنتهم  في  اجلدد  العرب 
ـ«تخنيون»، واألخذ بيدهم لتذليل الّصعوبات  في ال
اّلتي  واالقتصادّية  واالجتماعّية  األكادميّية  واملشاكل 
العرب  الّطلبة  أّن  إلى  ُمشيرًا  طريقهم،  تعترض 
ا ما يأتي الّطّالب إلى  يواجهون حتّديات كبيرة؛ فغالًب
ـ«تخنيون» من مدارس ثانوّية ال تؤّهلهم بشكل واٍف  ال
الّتعليمّية،  املواضيع  واختيار  األكادميّية،  للدراسة 
واالستفادة من املهارات البحثّية واحلياتّية، كاإلبداع 
عمل  ظّل  في  وذلك  املستقل.  والّتفكير  واملبادرة 
إذ  احلرّة،  الّسوق  في  مجالهم  في  اخلرّيجني  غالبّية 
ا كبيرًا في الّسوق احلرّة لوظائف  نالحظ، اليوم، طلًب

الِفَلسطينّية، وذلك من خالل مشاركته في عشرات 
وإعداد  والعاملّية،  احمللّية  واملؤمترات  الدراسّية  األّيام 
في  وأصدرها  أجراها  اّلتي  والّدراسات  األبحاث 
مؤّلفات، منها: «استراتيجّيات تطوير العمل عند 
الِفَلسطينّيني وتوسيع الّطبقة الوسطى» و«الّسياسة 

والعمل عند الّنساء واألقلّيات». 
وفي حديث خاص لصحيفة «حيفا» مع الپروِفسور 
الوظيفة  «تهدف  قال:  اجلديد،  منصبه  عن  جبارين 
للّطّالب  عاّم  بشكل  األكادميّية  احلالة  حتسني  إلى 
لَبة العرب  ـ«تخنيون»، إذ يبلغ عدد الطَّ العرب في ال
1800 عربّي يدرسون لّلقب األّول والّثاني والّثالث، 

العرب  اجلامعّيني  الّطلبة  حياة  ملواكبة  حاجة  وثّمة 
منذ دخولهم املعهد وحّتى تخرّجهم، ومساعدتهم من 
وحتقيقهم  واألكادميّي،  العلمّي  حتصيلهم  رفع  أجل 

إلجنازات أكبر». 
أّنه  على  حديثه  في  جبارين،  الپروِفسور  وأّكد 
عدد  زيادة  إلى  املنصب  هذا  خالل  من  سيسعى 
اّلذين  «تخنيون»،  ـ  ال معهد  في  العرب  احملاضرين 
ال يتجاوز عددهم 7 محاضرين كبار، أي ما يقارب 
%1 فقط، وهي من أقل الّنسب في العالم؛ إذ تظهر 

املساواة  تعتمد  وجريئة،  واضحة  لسياسات  احلاجة 
اجلامعات  في  احملاضرين  زيادة  أجل  من  واالمتياز 

ـ«تخنيون» خاّصًة. عاّمًة وال
وأوضح جبارين أّنه يتّم «إعداد وتنفيذ ُخّطة جديدة 
املنح  وتوفير  العرب،  الّطّالب  لدى  االمتياز  لتعزيز 
األكادميّية لهم؛ كما أّن احلاجة ماّسة لزيادة عدد الّطّالب 
الّثاني   - العالية  لأللقاب  يدرسون  اّلذين  العرب 
والّثالث - وهذه الّنسبة ال تتعّدى اليوم %6 فقط!

املرَكزّية  األهداف  «من  جبارين:  پروِفسور  وأضاف 
الوظائف  في  العرب  العاملني  عدد  زيادة  كذلك، 
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والطب  ـ«هاي-ِتك»  وال واملساحة  العاّمة  الهندسة 
والهندسة الطبية والبيولوجيا. 

دائرة  تأسيس  سيتّم  أّنه  على  الّصدد  بهذا  وأّكد 
للّتوجيه اِملهنّي واألكادميّي لتوجيه الّطالب العرب، 
وإعدادهم لتقدمي الّتوجيه اِملْهنّي واألكادميّي خلرّيجي 
ّية، من أجل قبولهم للدراسة  املدارس الّثانوّية العرب
ـ«تخنيون». إضافًة إلى برامج لتعزيز املهارات  في ال
احلياتّية والبحثّية وتطوير قدرات الّطلبة في مجال 

االستثمار واملبادرة االقتصادّية. 
واختتم پروِفسور جبارين حديثه لصحيفة «حيفا» 
ّية في احلرَم اجلامعّي  قائًال: إّنه سيتّم إبراز الّلغة العرب
ـ«إنترنت»  وال ـ«تخنيون»  ال صفحات  وَترجمة 
وُكرّاسات شروط القبول، وتصوير محاضرات ملواضيع 
والفيزياء  كالرّياضّيات  ّية،  العرب بالّلغة  مرَكزّية 
والكيمياء والبيولوجيا وغيرها. فالهدف هو زيادة 
 21% من  ـ«تخنيون»  ال في  العرب  لبة  الطَّ نسبة 
إلى %30 أو أكثر خالل الّسنوات العشر القادمة.  
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في  سابقتها  من  تطرًّفا  أكثر  ّية  احلال «احلكومة 
القضّية االجتماعّية - االقتصادّية، وال تقّل خطورًة 
تنتظرنا  السياسّية.  القضّية  في  سابقتها  عن 
الشيوعّي  احلزب  يقود  أن  تستوجب  صعبة  مرحلة 
كاّفة  على  السياسات  هذه  مقاومة  و«اجلبهة» 
بركة  محّمد  الّنائب  قاله  ما  هذا   - املستويات» 
(عضو املكتب السياسّي للحزب الشيوعّي ورئيس 
اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة)، في محاضرته 
خالل اجتماع كادر احلزب الشيوعي و«اجلبهة» في 
العّمال  مؤمتر  نادي  في  املاضي،  اجلُمعة  يوم  حيفا، 

العرب في حي وادي الّنسناس. 
أّن  إلى  باإلشارة  محاضرته  بركة  النائب  واستهّل 
خطورة  أكثر  لپيد   - بنيت   - نتنياهو  حكومة 
وتطرًّفا من سابقتها على كّل املستويات، وخصوًصا 
حيث  االقتصادّي،   - االجتماعّي  املستوى  على 
امليزانّية،  في  العجز  سّد  عن  احلكومة  تتحّدث 
والّشرائح  العاملة  الّطبقة  حساب  على  باألساس 
اّلتي  ّية  العرب اجلماهير  وخصوًصا  املستضَعفة، 
تعيش فقرًا ُمدقًعا أعمق بكثير من غيرها بفعل 
أّن  حقيقة  تذّكر  ويجب  القومي.  الّتمييز  سياسة 
هذا العجز مرّده الّتسهيالت باملليارات اّلتي أغدقت 
عليها احلكومة على الرأسمال الكبير حتت يافطة 
«تشجيع االستثمار». وهذا الرأسمال هو املستفيد 
األساس من الّنمو اّلذي يعتبر قياسًيا في الدول غير 

الّنامية، وباملقابل تتّسع رقعة الفقر ويتعّمق الفقر 
أكثر، وهذه هي سياسة إفقار الفقراء وإغناء األغنياء. 
عن  تتحّدث  حني  احلكومة  خداع  إلى  بركة  وأشار 
الّتقليص في ميزانّيات «األمن»، فهي تّدعي أّنها 
ستقّلص نحو 4 مليارات شيكل، من ميزانية وزارة 
احلرب من أصل أكثر من 60 مليار شيكل، ونحن 
امتصاص  إلى  تهدف  األحاديث  هذه  مثل  أّن  نعلم 
ميزانية  أّن  سنجد  املطاف  نهاية  وفي  غضب،  أّي 
«األمن» سترتفع الحًقا، كما هو احلال في كّل عام؛ إّن 
ما يسّمى «األمن» ال يقتصر على ميزانّية الوزارة، 
وعلى  الّصلة،  ذات  األجهزة  باقي  على  فالّصرف 
 33% نحو  مباشرة  يقتطع  واالستيطان،  االحتالل 
من امليزانّية، ُيضاف إليها نحو نصف الّديون اّلتي 
«األمن»  حصة  أّن  يعني  ما  «األمن»،  على  ُصرفت 

تصل نحو %49 من امليزانّية. 
عن  األحاديث  كّل  فإّن  هذا،  فمقابل  إّنه  بركة،  وقال 
عّلمت  كما  ستطّبق  األوالد  مخّصصات  تقليص 
الفقيرة،  للعائالت  أساس  مدخول  ألّنها  التجربة، 
ويجري احلديث عن تقليص نحو 4 مليارات شيكل، 

وهذا يعني سحب هذه األموال من جيوب الناس.
العنصرّية  واإلجراءات  الّتشريعات  مستوى  وعلى 
واملعادية للدميقراطّية، فإّن هذه احلكومة ال تفرق كثيرًا 
الّشخصّيات  غياب  ورغم   - ألّنها  سابقتها،  عن 
أعتى  ائتالفها  في  تضّم   - البهلوانّية  العنصرّية 

العنصرّيني والفاشّيني.

 UH O Š ‹ å÷—_« èŽU Ýò  U ÞUA½ ‚ö D½«
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األسبوع القادم، وحتديًدا يوم االثنني 22 نيسان 
والّنشاطات  الفّعالّيات  من  العديد  اجلاري، 
الّتربوّية والّتعليمّية «املتعاطفة» مع البيئة، 
ـ«مدوزولوچّية» في  من خالل انطالق مؤمتر ال
جودة  وزير  بحضور  للفنون،  «كريچر»  مرَكز 
يونا  احملامي  حيفا  بلدّية  ورئيس  البيئة، 
من  الّطّالب  ومئات  األمور  أولياء  ياهڤ، 
ّية واليهودّية في املدينة. مختلف املدارس العرب

كما ستشهد بعض املواقع املرَكزّية في املدينة 
إطفاء األضواء ملّدة ساعة (من الّساعة الّثامنة 

مساًء ولغاية الّتاسعة مساًء).
إلى  األرض»  «ساعة  فّعالّيات  وتهدف 
ووفقها  العاملي،  الّصعيد  على  رسالة  نشر 
مع  «الّتعاطف»  شخص  كّل  باستطاعة 
البيئة، من خالل اّتباع خطوة بسيطة، وهي 

من  الرّغم  فعلى  ساعة..  ملّدة  األضواء  إطفاء 
جًدا،  مهّمة  مدلوالتها  أّن  إّال  اُخلطوة  بساطة 
اإلضرار  من  الّتقليل  في  ألهمّيتها  نظرًا 

بالكرة األرضّية. 
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بيشـغل كل حواسـك بلحظة واحدة..   لما بتغمس الخبزة وبتحطها 
بفمـك.. تبـدا تنزل الطعمات بسـرعة. فقـدان الترتيب هـذا هو اللي 
بيعطـي حبوب حمـص نخلة ملمسـها والطعمـة بتكملها كعنصر 

مفاجئ يدمج بين اللذة واالنسيابية .

دق الجرس... إبدا غمس وتمتع ع مهلك.

الحمص المدمس المنيح مثل جرس المدرسة..

 حبوب الحمص من نخلة، ممتازة لتحضير حمص البيت.

بال مخاطرات وبال فلسفات.
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مدينة حيفا عام 1948، تقام في حّي وادي الّنسناس 
احليفاوّي العريق، جولة ميدانّية تاريخّية وفنّية، يوم 
جمعّية  تنّظمها   ،(20/4/2013) الّسبت  غد 
الّشباب العرب - «بلدنا»، بالّتعاون مع «الورشة» - 
مساحة فنّية، وجمعّية الّتطوير االجتماعّي - حيفا.

(الباحث  منصور  جوني  د.  اجلولة  في  يشارك 
املتخّصص في تاريخ حيفا)، ليتحّدث عن واقع احلّي 
قبل الّنكبة وعن سقوط احلّي واملدينة. كما تشمل 
اجلولة زيارة ملقر «الورشة»، حيث سيشاهد املشاركون 
حيفا،  نكبة  موضوع  في  أطفال  رسومات  معرض 
تنتقل بعدها إلى محّطة فنّية أخرى مع املمثل الفّنان 
عامر حليحل  الذي سيقرأ من أشعار الّشاعر نوح 
ابراهيم ابن املدينة، وميساء ضو اّلتي ستؤّدي جملًة 

من األغاني امللتزمة.
(مدير  اغبارّية  حسني  مع  ستكون  األخيرة  واحملّطة 
سيتحّدث  اّلذي  االجتماعّي)  الّتطوير  جمعّية  عام 

عن أوضاع احلّي الراهنة.
ُيذكر أّن جمعّية «بلدنا» تنّظم هذه اجلوالت امليدانّية 
في أحياء حيفا، ضمن مشروع «عينك َع حيفا»، وُتبّث 
متّكن  اّلتي  ـ«يوسترمي»،  ال تقنّية  طريق  عن  اجلوالت 
من بّث اجلولة مباشرًة واالستماع إلى الّشرح املفّصل 
الّشعب  أبناء  مع  الّتواصل  بهدف  ـ«إنترنت»  ال عبر 
منهم. احليفاويّني  وخاّصًة  املهجر،  في  الِفَلسطينّي 
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ودعت روان اغبارّية (عضو الهيئة اإلدارّية في جمعّية 
االنضمام  إلى  حيفا  في  األهل  العرب)،  الّشباب 
الّتثقيفّية،   الّتفاعلية  اجلولة  هذه  في  واملشاركة 
مشّددة على أهمّية توعية اجليل الّشاب على تاريخ 

وأصول املدينة وجذورها الِفَلسطينّية.
الّساعة  متام  في  الّسبت  غٍد  يوم  اجلولة  ستنطلق 

1130، من أمام مسرح «امليدان»، شارع اخلوري 2.

åUHO�ò q�«d*

نّظم، مؤّخرًا، قسم تطوّر األبحاث في مستشفى 
«الّتجديدات  ُعنوان  حتت  خاّصة  دورة  «رمبام» 
اإلبداعّي  الّتفكير  لتشجيع  الّطب»،  في 
اء، واملوّظفني اإلدارّيني  واملبادرات في أوساط األطّب

للمستشفى. 
وشارك في الّدورة اّلتي امتّدت على أربعة لقاءات 
الّتفكير  في  ورشات  وتضّمنت  مشترًكا،   24

اإلبداعي مبرافقة مناذج للمصاعب اّلتي يواجهها 
ترجمة  وكيفّية  اليومّي،  عملهم  خالل  اء  األطّب
ذلك إلى أفكار الّتجديد في أساليب العالجات 

اّلتي يقّدمونها للمرضى.
الّتكنولوجّي  االنكشاف  في  لقاء  جرى  كما 
هذا  والصناعة.  األكادمييا  مجاالت  من  املتطوّر، 
اّلتي  املختلفة  املراحل  على  املشاركون  واّطلع 
اء االختصاصّيني وكيفّية اجتيازها،  تواجه األطّب
بالّتعاون مع االختصاصّيني العلمّيني، في حقول 

الّطب والهندسة والعلوم. 
الدورة  إليها  تطرّقت  اّلتي  املواضيع  بني  ومن 
الفريق  تشكيل  على  العالية  القدرة  كانت 
ّي، واختبار املخترعات واملبتكرات، والّتعاون  الطّب

اّلذي يؤّدي إلى بلورة استراتيجّيات عملّية.

ÊËd ~² ³  ¡U Ò³ Þ√
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«عبد  مدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ا  ـً خاّص يوًما  حيفا،  في  احلاج»  الرّحمن 
جميلة..  «بيئتنا  شعار  حتت  للبيئة، 
لنحافظ عليها»، وذلك عمًال بُخّطة املدرسة 
الّسنوّية. والهدف من هذا اليوم تذويت عادة 
لسالمتنا  وأهمّيتها  البيئة  على  احملافظة 

اجلسدّية والعقلّية.
إعادة  عملّية  حول  اليوم  هذا  عمل  متحور 
استرجاع املواد واالستهالك احلكيم من خالل 
فّعالّيات وورشات عمل ترفيهّية وتعليمّية. 
محاضرة  قبل  من  محاضرات  قّدمت  كما 
 - التكنولوجّية  (الّصناعات  من 
قّيمة  محاضرة  قّدمت  حيث  תעשיידע) 
والّسابعة. الّسادسة  لصفوف  عمل  وورشة 

ّمت تتويج هذا اليوم بسوق «ُخذ واعطي»، حيث 
واملعّلمني  الّطالب  قبل  من  أغراض  جمع  ّمت 
الّسوق.  في  استبدالها  أو  بيعها  وإعادة 
على  عوّاد،  محّمد  املدرسة  مدير  أثنى  وقد 
اليوم،  هذا  في  أعّدت  اّلتي  الفّعالّيات 
والّنجاح اّلذي حّققه ومتّنى املزيد من الّنجاح 

لطاقم العمل.
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åUHO�ò q�«d*

أمس  أّول  حيفا،  جامعة  في  «اقرأ»  كتلة  نّظمت 
األسير،  يوم  مع  بالّتزامن  ا  ـً خاّص برنامًجا  األربعاء، 
بعد أن دعت كتلة «اقرأ» إلى الّصيام في هذا اليوم، 

تضامًنا مع األسرى.
ملسؤول  كلمة  تخّلله  جماعّي،  بإفطار  البرنامج  بدأ 
«اقرأ» أنس محاميد، أثنى فيها على جتاوب األخوة 
في تضامنهم مع األسرى، وحتّدث عن هدف الّلقاء، 
األسير،  يوم  في  خاّصًة  األسرى  مع  الّتضامن  وهو 
والّشعور مبا ميرّون به، خاّصًة وأّنهم في واجهة الصمود.
بعدها شرح الّطالب يوسف اكتيالت عن األسرى من 
«اخلروج  بُعنوان  لطفي،  صالح  لألستاذ  مقال  خالل 

Èd ? ? ? ? ? ? Ý_«  l  s UC²ð  UH O Š  å√d «ò

ملرَكز  الّتاسع  املنتدى  بكتاب  الزّجاجة»،  عنق  من 
الّداخل  أسرى  «قضّية  باسم  املعاصرة،  الّدراسات 
اعتقال  قصة  عن  حتّدث  ثّم  والقدس».  الِفَلسطينّي 
أخيه، ذكر فيها ما مرّت به العائلة خالل هذه املراحل 
والّضغوطات  حتقيق  عملّيات  من  أخوه  به  مّر  وما 

اجلسدّية والّنفسّية.
الطالبة  وحتّدثت  املصلى؛  في  فالتقني  األخوات  أّما 
عائشة حّجار عن يوم األسير وبدايته، وعن املعاناة 
اّلتي يعانونها في الّسجون، واالعتقاالت اّلتي حتدث 
بشكل يومّي. تالها دعاء خاص لألسرى من صابرين 
من  الّطالبات  اجتمعن  الّلقاء  نهاية  وفي  راس.  أبو 

السكن الّطالّبي على إفطار جماعّي.

השתלבות עבודה בבתיה“ח, 
קופות חולים, מרפאות שיניים ועוד.

shinanit30@013net.net
machon_r@netvision.net.il

fwww.dental-college.co.i l
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ووزارة  املواصالت  لوزارة  املشتركة  اللجنة  تقرير  من  يستدّل   ≠ åUHO�ò q�«d*

حموالت  تفريغ  نتيجة  والبحر،  اجلو  تلوّث  ومنع  تقليص  بشأن  البيئة  حماية 
الّسفن، أّن ِشركة الكهرباء مطالبة مبزيد من االستثمار في مجال جودة البيئة. 

وقد بلورت هذه اللجنة توصياتها ضمن تقرير خاص أعدته.
وتقول وزارة حماية البيئة إّنه في أعقاب سلسلة من األحداث اّلتي وقعت، مؤّخرًا، 
أدت إلى تلوث مياه البحر والهواء. وقد شكلت في أيلول/سپتمبر 2010 جلنة 
لفحص تفريغ حمولة الّسفن في منطقة امليناء التابعة لشركة الكهرباء. وتهدف 

هذه التوصيات إلى تقليص نسبة تلوّث اجلو والبحر نتيجة لذلك.
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*åUHO�ò q�«d ≠ يستعّد مسرح «امليدان»، في هذه األيام، 

لبدء مراجعاته على عمله اجلديد «الّتغريبة». 
و«الّتغريبة» هي مسرحّية مبنّية على شهادات ووثائق لالجئني 
ِفَلسطينّيني يعيشون اليوم في مخّيمات الّلجوء في لبنان. 
عشرة،  الرابعة  ابنة  ومرمي  عشرة  احلادية  ابن  أحمد  قّصة  هي 
شقيقني من قرية صّفورية في اجلليل يفاجئهما القصف على 
القرية؛ أحمد اّلذي كان يلعب في حقول القرية مع أصدقائه 
يسلك طريًقا غير الّطريق اّلذي سلكته مرمي أخته، كّل منهما 
سيمّر في مناطق وقرى مختلفة عن اآلخر إلى أن يلتقيا عند 
سيجعلهما  مختلفني  بطريقني  سلوكهما  بنانّية.  الّل احلدود 

شاهدين على سقوط اجلليل بأكمله. 
يقول ُمعّد ومخرج العمل، عامر حليحل: إّن ما ميّيز القّصة 
كليشهات  إلى  تنزلق  ال  األولى،  رجة  الَدّ من  ة  َيّ إنسان أّنها 
معطيات  مجرّد  تكن  لم  الّنكبة  بأّن  تذّكرنا  بل  الّسياسة، 
وأرقام وإحصائّيات فقط، بل كانت نكبة ناس لهم حياتهم، 
وكرههم  حّبهم  تخوّفاتهم،  طموحاتهم،  أحالمهم،  قصصهم، 
خضّم  في  نحن  الّدنيا.  هذه  في  آخر  إنسان  أّي  مثل  مثلهم 
روا وانشغلنا  دفاعنا عن صدق قضّيتنا نسينا وجوه اّلذين ُهجِّ
قال  كما  ساكنيها؟!  بال  األرض  وما  األرض،  عن  بدفاعنا 
محمود درويش «البيوت متوت إذا غاب سّكانها». «الّتغريبة» 

ستحاول أن تعيد الوضوح إلى تلك الوجوه.
إّن  طرابشة:  عدنان  «امليدان»  مسرح  مدير  قال  جهته  ومن 
اختيار مسرحّية مثل «الّتغريبة» ما هو إّال متّسكنا بقضايا 
شعبنا، والّتأكيد على دور املسرح أّنه مسؤول عن احلفاظ على 
الرواية ونشرها، إذ إلى جانب األعمال العاملّية اّلتي يقّدمها 
نرى  ضرورّيتها،  على  ونشّدد  عنها  نتنازل  لن  واّلتي  املسرح، 
أّن من واجب املسرح الّتقرّب من جمهوره ومن قضاياه وهمومه 

اليومّية والعاّمة، وتقدمي أعمال تخّصه وتعّبر عنه.
طّنوس  خلود  إندراوس،  هنري  متثيل:  من  املسرحّية  أّن  ُيذكر 
ومراد حسن. موسيقى: تريز سليمان ويزن ابراهيم. كما يذكر 
شهر  أواسط  في  ستكون  ة  للمسرحَيّ ة  االفتتاحَيّ العروض  أّن 

ار القادم، بالّتزامن مع ذكرى نكبة شعبنا. أَيّ
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«الكرمل»  جمعّية  في  األسبوع،  هذا  جرت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

للموسيقى في حيفا الّتصفيات األولى للمشاركني مبهرجان «الكرمل» 
ا من األوائل من نوعه  ـً لعام 2013، واّلذي توّج ليكون مهرجاًنا قطرّي
واّلذي  عاًما،  خالل (22)  حققه  اّلذي  الكبير  الّنجاح  بعد  البالد،  في 

يجمع بني العزف، الغناء والرّقص.
وفي حديث مع املدير الفّني للمهرجان املوسيقّي واملربّي ألبير بّالن، قال: 
«سيتّم االحتفال بثالثة مهرجانات ضخمة في أواخر شهر أّيار املقبل، 
حيث سنقوم بتكرمي املواهب في ثالثة مهرجانات مختلفة، األّول للجيل 

الّصغير، الثاني للجيل الوَسط، والّثالث للجيل الكبير».

*åUHO�ò q�«d ≠ بعد العديد من العروض الّناجحة في ُمدن 

(املغرب)،  وتاطوان  الرّباط  وأجنبّية،  ّية  عرب ومدن  ِفَلسطينّية، 
عّمان (األردن)، كاليفورنيا (الواليات األمريكّية املّتحدة)، تطّل 
من جديد الفّنانة الِفَلسطينّية ڤالنتينا أبو عقصة على جمهور 
حيفا مبسرحّيتها «أنا حرّة»، واّلتي شّكلت املسرحّية سابقة في 
املسرح الِفَلسطينّي بحسب تصريح الفّنان املسرحي إدوار املعّلم 

ـ«رويترز». ل
وكانت أبو عقصة قد حصدت عن نّص العمل اجلائزة العاملّية لألدب 
املسرحّي «إيتيل عدنان» باملؤمتر الّدولي للكاتبات املسرحّيات 
املنصرم.  آب  شهر  في  ستوكهولم،  السويدّية  العاصمة  في 
على  مساًء  الّثامنة  متام  في  املسرحّية  ستعرض  اجلُمعة  واليوم 
الفّنان  الّتمثيل  عقصة  أبو  ويشارك  «امليدان»،  مسرح  خشبة 
املتمّيز إياد شيتي بدور احملّقق اإلسرائيلّي، بينما تقوم ڤالنتينا 
زكنون. نعمة  اإلضاءة  على  ويشرف  األسيرة،  بدور  عقصة  أبو 

ÒwMOD�ÓK H�« dOÝ_« Âu¹ W³ÝUM*

الّله  رام  مبدينة  وافتتحته  العمل  انتجت  عقصة  أبا  أّن  ُيذكر 
في شهر كانون الّثاني 2011 سبقها عام كامل من الّدراسة 
األسيرات  من  عدد  مع  والعميقة  املطوّلة  واللقاءات  والبحث 
واألسرى احملرّرين من مختلف املناطق والّتنظيمات الِفَلسطينّية 
حافة  لتخلص بكتابة «أنا حرّة»، أخرجت العمل فرصدته الصِّ
ّية والعاملّية ورصده اإلعالم كذلك؛ فحول العرض  احمللّية والعرب
اّلذي ُقّدم بحيفا، استضافه مرَكز «مساواة» ملناسبة يوم األسير 
«روسيا  مراسلة  بتقرير  جاء  وّمما   ..2012 عام  الفلسطيني 
بالّتفاصيل  املليئة  املسرحّية  هذه  عنوان  حرة  «أنا  اليوم»: 
نافذة  رمزّية  أو  الّديكور  أو  اإلخراج  بطريقة  سواء  واأليقونات، 
األلفاظ..  إباحّية  حّتى  أو  حرّة»،  «أنا  ملقولة  كتكملة  وّظفت 
كافيني  كانا  لكّنهما  غير،  ال  ممّثالن  مررها  أيقونات  كّلها 
في  الِفَلسطينّية  القضّية  صلب  محاولة  فشل  عن  للّتعبير 

عزمية وصمود املرأة».
 ÆÆ…d Òðu²� W½u×A� U�«—œ

متوّترة،  مشحونة  دراما  بعرض  عقصة  أبو  ڤالنتنيا  جنحت 
لكّن النجاح األكبر يبقى في مقولتها «أنا حرّة» لتصمد أمام 
كّل أبواب الزنزانات. لطاملا كانت القضّية الِفَلسطينّية احملرّك 
للعمل املسرحّي؛ و«أنا حرّة» عرضت وجًها من وجوه القضّية، 
لكّنها جنحت في الّتلويح بقضايا سياسّية واجتماعّية كثيرة، 
عقصة  أبو  كذلك.  والِفَلسطينّي  اإلسرائيلّي  للّشعب  موّجهة 
لم تكن عبثّية حني اختارت قص حكاية إمراة ِفَلسطينّية في 
زنزانة إسرائيلّية لتنجح في توصيل الرسالة وحتويل «أنا حرّة» 

حملّطة مهّمة في عملّية احلراك املسرحّي.

 ÆÆå… Òd Š U ½√ò ÆÆå…Òd Š U ½√ò
 œu L� Ü ÒŽb ð

‰U D Ð_« Èd Ý_«
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وأضاف بّالن: «لقد ّمت اختيار جلنة فنّية متخّصصة الختيار األفضل من 
بني املتقّدمني لهذا العام، واملؤّلفة من: األستاذ واملّلحن غّسان حرب، رزق 

عبيد، أسعد أبو حاطوم، فؤاد هّلون، وألبير بّالن». 
ـ23 اخلاّص من نوعه في البالد  كما أّكد بّالن إلى أّن هذا هو املهرجان ال
اّلذي يجمع بني العزف، الغناء والرّقص حّتى سّن 18 عاًما، حيث يعتبر 

من أكبر املهرجانات املوسيقّية الّناجحة في البالد.
ومغنّيني،  موسيقّيني  احملترفني،  الفّنانني  من  العديد  أّن  إلى  ُيشار 
يعملون في هذا املجال اليوم، هم من خرّيجي هذا املهرجان العريق، حيث 

كان أّول ظهور لهم من على منّصة «مهرجان الكرمل».

ينطلق   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا  سباق  القادم  الّثالثاء  يوم 
من  للرّكض  عشر  الّسادس 
الكرمل؛  مرَكز  في  األمّ»  «حديقة 
ومن املتوّقع أن يشارك فيه ألوف 
األعمار  مختلف  من  املتسابقني 
إلى  ويشارك  واألطياف.  والفئات 
احملترفني،  املتسابقني  جانب 
واملمّثلني  واملعّلمني  الّطالب  ألوف 
ومؤّسسات  وِشركات  معاهد  عن 
معهد  أمثال:  كبيرة،  ومصانع 
ـ«تخنيون»، جامعة حيفا، ِشركة  ال
مرَكز  اجليش،  الّشرطة،  الكهرباء، 

«رمبام» الّطبّي، وبلدّية حيفا.
ثالثة  الّسباق  مسار  ويشمل 
يصل  األّول  مختلفة،  مسارات 
محور  امتداد  على  كم   10 إلى 
كم   5 بطول  والّثاني  الكرمل، 
أّما  ذاته،  احملور  امتداد  على 
فيصل  (الّشعبي)  الّثالث  املسار 

إلى 2.5 كم.
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ّية اجلميلة في عرض «الزّمن  بعد ُمضّي سنتني من تقدميه األغاني الطرب
اجلميل»، يطّل علينا الفّنان احليفاوّي عالء عزّام بعرض جديد يحمل 
ُعنوان «مش عارف»، وذلك بالّتعاون مع كّل من: جمعّية الّشباب 
العرب – «بلدنا»، واجلمعّية حلقوق الّشباب العرب في إسرائيل - 
«حماية»، يشمل مجموعة من أغاني عزّام الهادفة، واّلتي ستقّدم 
ّية من تلحينه.  للجمهور ألّول مرّة، إلى جانب مقطوعات موسيقّية آل

   øå·—UŽ g�ò «–U* 

ويقول عالء عزّام، حول الفكرة لتسمية العرض وسبب اختياره لهذا 
العرض  تسمية  فكرة  «جاءت  عارف»:  «مش  املعهود  غير  االسم 
ـ«مش عارف»، في أعقاب استفسار بعض األصدقاء حول اختيار  ب
وعندما  مختلفة..  ملواضيع  تتطرّق  العرض  فأغاني  للعرض؛  اسم 
سألني أحدهم إذا كنت سأختار اسم إحدى األغاني ُعنواًنا للعرض، 
أجبته: «ِمش عارف»، فقال: «والّله فكرة جّيدة».. ومن هنا انطلقنا 

بهذا االسم، رغم أّنني «عارف».
ويضيف: «قبل خمس أو ست سنوات أقمت عرض «لّب احلديث»، 
من  العديد  فيه  وطرحت  ا،  ـً واجتماعّي ا  ـً سياسّي نقًدا  شمل  اّلذي 
الّتساؤالت، حول املجتمع والوضع السياسّي، كوني من ِفَلسطينّيي 
وإيجابّي  حقيقّي  طرح  وهذا  الِفَلسطينّي،  للّشعب  وأنتمي  الداخل 
رغم أّنه يحوي الكثير من األوجاع واملآسي، لدينا الكثير ّمما نقدمه 
كفّنانني، من أجل الّتوعية وإيصال رسالة عبر الفّن؛ لهدف مصلحة 

شعبنا الِفَلسطينّي».
األغاني  من  العديد  تضّمنت  عزّام،  قّدمها  اّلتي  الّسابقة  العروض 
البالد،  في  ِفَلسطينّية  كأقلّية  أوضاعنا  حول  أسئلة  تطرح  اّلتي 
العرض  هذا  أّن  إّال  مختلفة،  مجتمعّية  قضايا  بخصوص  وأسئلة 

على ما يبدو سيقّدم األجوبة.
ويقّول عزّام: «فكرة «مش عارف» أتت من مبدأ أّال أسأل هذه املرّة 

å·—U Ž g ò ÆÆã« Òe Ž ¡ö Ž ÒÍËUH O (« ÊU ÒMH «
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أسئلة  على  يجيب  قد  األغاني  من  قسًما  إّن  حيث  جديدة،  أسئلة 
األسئلة،  من  للعديد  أجوبة  العرض  فيشمل  الّسابق،  في  طرحتها 
وقناعة  للبلد  ا  ـً وحّب واإلنسانّية؛  والسياسّية  االجتماعّية  منها: 
وإصرارًا على أّنه من الواجب مواصلة املسيرة، وباآللّيات واإلمكانّيات 
املتوافرة يجب أن نحارب أّي قمع أو إزعاج أو ما يقّلل من مكانتنا 

واحترامنا، وما شابه».

 W³�UŁË …b�U½ W ÒOŽUL²łô«Ë W ÒOÝUO��« w½Už_« 

الفّنان  أطلقها  أغنّية  هات»..  َضميرك  ُخذ  االنتخابات  «بيوم 
ـ«يوتيوپ» في فترة االنتخابات األخيرة، حيث  احليفاوّي عبر موقع ال
وستكون  اجلمهور،  استحسان  ونالت  كبيرين  وجناًحا  رواًجا  القت 

ّي «ِمش عارف». ضمن أغاني العرض الفّن
ويقول عزّام: «حّتى اآلن لم ُتسمع هذه األغنّية في عروضي كثيرًا، 
في  وسأقّدمها  خاّصة.  تكرميّية  أمسّيات  في  فقط  قّدمتها  فقد 
توزيع كامل مع الفرقة املوسيقّية،  العرض القادم، ألّول مرّة، ضمن 
مواضيع  إلى  تتطرّق  اّلتي  األخرى  األغاني  من  العديد  سأقّدم  كما 
كثيرة. فإحدى األغاني بُعنوان «ماضي املستقبل»، تتحّدث عن حّب 
واملستقبل؛  احلاضر  من  وقلقه  وخوفه  املاضي  في  وتشّبثه  اإلنسان 
فيعمل حسابات كثيرة للمستقبل، ويسأل عن املاضي دوًما، وكأّن 
للحاضر ال مكان له في حياته. كما أّن هناك أغنّية سياسّية جديدة 
األغاني  سأقّدم  العرض  خالل  مفاجأة.  ستكون  كّسر»  بُعنوان «هّدم 

اجلديدة املختلفة، بتوزيعات ممّيزة».

 åÁËb& dO)UÐ «u�Ó¡UHðò 

ويشير عالء عزّام إلى أّنه يكتب بعض األغاني وليس كّلها، ويقول: 
كتب لي الّدكتور عنان عّباسي بعض األغاني، كما كتب لي خير؛ 
ا إّال أّني أكتب معظم األغنّيات، أعّبر  ورغم أّني لست شاعرًا أو كاتًب

ا بتلحني األغاني. ـً عن مشاعري خالل الكتابة، كما أقوم شخصّي
«تفاَءلوا  أقول  «دائًما  عزّام:  يقول  للعرض  بالّنسبة  توّقعاته  وعن 
أو  املادّي  املكسب  يعنيني  وال  الّتفاؤل،  دائم  وأنا  جتدوه»،  باخلير 
واحترامه  اجلمهور  محّبة  تكفيني  الّشهرة؛  وراء  ألهث  وال  األرباح 
ا، بالّنسبة لكّل فّنان، ولكن  ألعمالي الفنّية. عدد اجلمهور هاّم جّدً
يبقى األهّم نوعّية اجلمهور وتقديره ألعمالك.. ولدّي فرصة في هذا 

العرض للوصول إلى أكبر عدد من اجلمهور، وأنا متفائل باخلير».

 ÒsHK� U Î¾Oý nOC¹ ô ÍcÒ�« ÊU ÒMH�«ò 
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وحول  وممّيزًا،  ا  ـً خاّص ا  ـً ّي غنائ ا  ـً فّن عزّام  عالء  احليفاوّي  الفّنان  يقّدم 
رأيه في الفّن العربّي والغنائّي يقول عزّام إّنه متشّبث بالفّن األصيل، 
ويعمل على تطوير اخلامة الصوتّية، وينبذ الفّن الرخيص، وهو صارم 
باألمر  ليس  وحّبه  الفّن  تذوّق  ويضيف: «مسألة  الشأن،  بهذا  جًدا 
واحد  موضوع  حول  تدور  واألغاني  الّسنني  عشرات  فمنذ  البسيط، 
وفكرة واحدة وكلمة واحدة هي «بحبك» وعن العشق وهجرة احلبيب 

وما شابه.. وغيرها من الّسخافات واملستويات الفنّية الهابطة».
ويشير عزّام إلى أّن هناك فّنانات تستخدمَن اإلغراء فقط، ويعتبرن 
اجلديدة  املواضيع  وأين  الفن؟  «فأين  ويقول:  «فّنانات»..  أنفسهّن 
ا، حتضرني مقولة حملّمد عبد الوهاب الذي قال  ـً والهادفة؟! شخصّي
إّن «الفّنان اّلذي ال يضيف شيًئا للفّن يصبح ُمضاًفا إليه».. وفعًال 
ّية  فإّن الفنانات الّلواتي يستخدمن اإلغراء ال يبعَن األلبومات الغنائ
تعتمد  اّلتي  لكليپاتهّن  كبيرًا  رواًجا  جتد  أّنك  إّال  كبير،  بشكل 
على الّصورة والشكل، ما يدّل على أّن الغالبّية تبحث عن األمور 
ا  ـً ّي الّسخيفة والّترفيه الرّخيص.. حّتى إّن اإلعالنات والّدعايات عامل

تعتمد على اإلغراء واإلمياءات اجلنسّية».

   °åÆÆb¹d½ ô Ë√ b¹d½ò 

إّال أّنه في املقابل يؤّكد عالء عزّام أّن شعبنا يبحث دائًما عن اجلوهر.. 

في  موجود  فاملضمون  ويجده..  عنه  سيبحث  األفضل  يريد  فمن 
أشعارنا وأدبنا وثقافتنا الِفَلسطينّية.

ويقول: «أوّجه إصبع االّتهام إلى امللّحنني والكّتاب أنفسهم واملنتجني 
بهذه  سخفاء  وفّنانات  فّنانني  مع  الّتعاون  ميكنهم  فكيف  أيًضا، 
الدرجة؟.. اإلرادة تترّتب على إمكانّية أريد أو ال أريد. نحن شعب 
يريد فعًال أن يتطوّر ويتقّدم ويتعّلم ويتثّقف؛ ولكن ال يوجد إرادة 
لدى أولئك اّلذين «يصنعون» الفّن أو يقّدموه.. فالفّنانة اليوم مثًال 
سنتني  أو  سنة  بعد  جتدها  لكّنك  املوسيقى،  لدراسة  مستعّدة  غير 
فلألسف  الّشهرة..  لهدف  الكليپات  وتصدر  املثيرة  املالبس  ترتدي 
اجلميع بات يشتهر بهذا األسلوب وهذه الّطريقة، فأصبحنا كالغنم. 
فآمل أن يتغّير األمر لألفضل وأن نبحث عن الفّن األصيل واخلالص».

  åUHOŠ ÒVŠ√ò 

وعن العرض يقول عالء عزّام: «سيجري العرض يوم الّسبت (27/4) 
مع  بالّتعاون  احليفاوّي،  الفرنسّي  الكرمل  في  «كريچر»  قاعة  في 
إلى  اجلمعّيات  أقرب  إحدى  «بلدنا»،   – العرب  الّشباب  جمعّية 
وزرع  توعية  على  تعمل  اّلتي  اجلمعّيات  وأقّدر  أحترم  فأنا  قلبي، 
والّلغة،  والوطن  البلد  حّب  على  وتعمل  الّشعب  وثقافة  حضارة 
وتشّدد على زرع االنتماء الّشعبي والّثقافي وحّتى الّصعيد املهنّي 
واملبدعني..  واملوسيقّيني  الفّنانني  دوًما  يدعمون  إّنهم  واالجتماعّي. 
مرّة،  ألّول  ا،  ـً موسيقّي عرًضا  أقدم  وأن  معهم  أتعامل  أن  يشرّفني 

يحوي مجموعة أغاني تستحّق الّدعم املعنوّي على األقّل».
األم  ملدينته  حّبه  مدى  وعن  البلد،  وحب  الوطنّية  عن  احلديث  وبعد 

حيفا، قال: «أحّب حيفا بقدر ما ال أكره شيًئا»..!
رمسيس  العود  وعازف  امللّحن  هم:  احلفل  ضيوف  أّن  إلى  ُيشار 
شلبي.  محمود  والفّنان  فودي،  خير  واملوسيقّي  املؤّلف  قّسيس، 
وسيرافق عالء عزّام في هذا العرض، كّل من: درويش درويش (قائد 
(پيانو/أكورديون)،  ضو  رميون  الكمان)،  وعازف  املوسيقّية  الفرقة 
أسامه بشارة (قانون)، إيهاب دروبي (چيتار)، أدهم درويش (باس)، 
وسام عرّام (إيقاع)، محّمد هوّاري (دف)، أمني أطرش (درامز). سليم 

خوري، نور درويش، رلى دياب، ماريا مرعب (كورال).
©å«dJ�ò q�«d
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الثامن  في  مبيالده  ويحتفل   1928 عام  ولد  شومر-  داود  جميل 
ّية  عشر من تشرين أّول في كّل عام. نشأ وتعّلم في املدرسة االبتدائ
األسقفّية في حيفا في عهد االنتداب البريطاني، ثم تعّلم في مدرسة 
«الفرير» الّثانوّية، ولكن احلرب العاملّية قطعت استمراره في الدراسة، 

فانتقل للعمل في مكتب ضريبة الّدخل في حيفا.
ا للصندوق في الّضريبة حّتى سّن الّتقاعد، وفتح له  ـً عمل أميًنا عاّم
ا إلدارة احلسابات واالستشارة، حّتى عجز عن العمل؛ وهو اليوم  مكتًب

ال يزال صاحب الّنكتة والقّصة الّطريفة واملواقف الّظريفة.

بة؟  كيف كان عملك في الّضري
بدأت العمل في الّضريبة، وكانت مكاتبها في املوقع اّلذي ُأقيم عليه 
ا  راتًب تقاضيت  أّني  وأذكر  اليوم.  سنتر»  «سيتي  الّتجاري  املجّمع 
دا في ذلك احلني، 6 ليرات، وقد صرفت أّول راتب حصلت عليه  ـً جّي
ذهبت  ثّم  التموينّية،  واملواّد  للبيت،  احلاجّيات  بعض  إحضار  على 
إلى املقهى مع عدد من األصدقاء، وأمضينا وقًتا نتبادل فيه الّنكات 
والقصص الّطريفة. وكانوا يرسلون معي حارًسا من املكتب حيث كنت 

أودّع أموال الّضريبة في البنك، باعتباري أمني الّصندوق. 
وفي ذات يوم جاءني رجل متقّدم في الّسن، قال لي: حضرتك اخلواجة 
جميل؟ هكذا كانوا يتوّجهون إلى املوّظفني الكبار، فقلت: نعم أنا 
هو. فقال: أنا لن أدفع لك الّضريبة، ألّني توّجهت إلى رئيس البلدّية 
وطلبت منه أن يعفيني من دفعها، وقال: يجب أن أتوّجه إلى حضرتك 
لكي تعفيني أنت أيًضا. فقلت: هل قال لك ذلك الرئيس بنفسه؟ 
قال: نعم. قلت: حسًنا، وطلبت منه أن ينتظر للحظات خارج املكتب. 
ثم خرجت ودعوته لكي يدخل، وقلت له: فعًال لقد طلب مّني رئيس 
البلدّية أن أعفيك من الدفع، وقال إّن عليك بعض الرّسوم اّلتي يجب 
أن تدفعها وهي قيمة الّضريبة، فتفّضل هذه ورقة الدفع، واذهب إلى 
كانت  البلدّية  رئيس  وساطة  ألّن  مسرورًا  فخرج  لتدفعها.  الّصندوق 

نافعة، ودفع قيمة الّضريبة كاملًة.
   

 منذ متى بدأت برواية الّنكات؟
ّية،  االبتدائ املدرسة  منذ  جاءت  الّطريفة،  والقصص  النكات  مسألة 
فالّثانوية، ثّم امتّدت معي حّتى اليوم، فقد كان املعّلم يختارني من 
بني الّطالب لتقدمي برنامج ترفيهّي، أو عرافة احلفل، واكتشفوا صوتي 
آنذاك. فشاركت في جوقة الّترنيم الكنسي، ومن جهة ثانية أخذت 

أظهر في بعض احلفالت واملناسبات، والحًقا ظهرت في الّتلفزيون وفي 
البرامج اإلذاعّية.

مقّدم  أفضل  أّنك  على  سريًعا  شهرتك  اّتسعت   
للحفالت..

اإلذاعّية  البرامج  تقدمي  وكذلك  ذاته،  بحّد  فّن  احلفالت  تقدمي 
والّتلفزيونّية. ويجب أن يتحّلى املقّدم بخّفة الّدم، والّظرافة، واللطافة، 
واللسان الطّيب، والروح املرحة، والنكتة احلاضرة على الدوام. وكثيرًا 
الفراغ  وسّد  االرجتال  إلى  تضطرّه  مواقف  احلفالت  عريف  يواجه  ما 
ذاك.  أو  املغّني  هذا  ذاك،  أو  اخلطيب  هذا  تأّخر  عن  ينجم  قد  اّلذي 
كما يجب أن يتحّلى بالّصوت العذب؛ ومبا أّني أرّمن في الكنيسة 
فقد استخدمت صوتي للغناء، وهذا كان قليًال جًدا. وقد يظّن املرء أّن 
تقدمي حفلة ما سهل للغاية وبسيط، ولكّنه في الواقع بحاجة إلى 
احتفاًال  تضبط  أن  سهًال  وليس  ومعنوّي.  فكرّي  واستعداد،  حتضير 
بصورة  نكتة  تلقي  أن  أو  املسرح،  على  ظهورك  مبجرد  املئات،  يضم 
جاّفة ومنفرة فال يحّبها اجلمهور، بل بالعكس. وهنا احلكمة، تكمن 
في حسن التصرّف، ومداراة الوضع على املسرح وفي القاعة، وحسن 

التخّلص من املواقف احملرجة.

 هل واجهتك مواقف ُمحرجة على املسرح؟
طبًعا، ال يخلو األمر من ذلك، ففي إحدى احلفالت تأّخر املغّني اّلذي 
جاهزة،  كانت  كّلها  املوسيقّية  الفرقة  ولكن  احلفلة،  سيحيي  كان 
وأخذت الفرقة تعزف املقطوعات املوسيقّية وتهّيء اجلو لدخول الفّنان، 
ولكن هذا املغني لم يدخل، وعادت الفرقة للعزف مرّة وأخرى، وبقي 
ا، وحاولوا االّتصال به من وراء الكواليس، فتبّني أّن ُعطًال  املطرب غائًب
ارة بديلة، وما كان مّني إّال أّن بادرت  أصاب سيارته، فارسلوا له سّي
نزل  ثّم  باملوال  صاح  الذي  املطرب  بنكتة  وأخبرتهم  امليكرفون،  إلى 
فورًا عن املسرح، فسألوه: إلى أين؛ فقال: سأذهب ألسمع أين يصل 
األغاني  وأرّدد  أحفظها،  اّلتي  املواويل  بعض  أغّني  وأخذت  صوتي.. 
اّلتي أعرفها، حّتى وصل املطرب، وشرع بالغناء. وفي مرّة أخرى طلب 
مّني منّظم إحدى احلفالت أن أحيي أحد احلضور بعيد ميالده؛ وفعًال 
اجلمهور  من  وطلبت  والّتحّية،  بالّتهنئة  الّشخص  ذلك  إلى  توّجهت 
الّتصفيق مبناسبة عيد ميالد شخص عزيز في القاعة؛ طبًعا جتاوب 
اجلمهور معي بتصفيق حار، وبعد حلظات، جاء إلّي شخص آخر وقال: 
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زوجته  حتّية  يريد  آخر  وتاله  ميالده،  عيد  في  أخي  حتيي  أن  أرجو 
بعيد زواجهما، وثالث سيحيي الّطبيب اّلذي عاجله في املستشفى، 
وغير ذلك من املناسبات، فقلت على املسرح: املعذرة أّيها اإلخوة، إّن 
دقائق مرّة  خمس  تصّفقوا  أن  أرجو  ولذا  الّسعيدة كثيرة،  املناسبات 

ًة لكّل هذه املناسبات مجتمعة.  واحدة، حتّي

ّم يرويها  ًرا ما نسمع أّن َمن يحفظ النكات ث ي  كث
بذيئة.. قد تواجهه مشكلة النكات ال

النكات البذيئة هي من طبيعة النكتة اّلتي تعرض املوقف احملرج، 
أو احلالة الّطريفة، من دون قصد متعّمد، ولذا فإّن مثل هذه النكات 
ال تليق بإلقائها أمام اجلمهور أو في اإلذاعة والّتلفزيون. وأنا أقوم 
عادًة بالّتصرف في رواية الّنكتة لئال تخدش اآلداب، ولئّال متّس الذوق 
العاّم، فأتصرّف بها وأحتاشا روايتها كما هي، ولكّني أحافظ على 

روح الّنكتة واملوقف اّلذي تعّبر عنه.
 

ة اّلتي شاركت  ّي ة والّتلفزيون برامج اإلذاعّي  ما هي ال
فيها؟

كان  اّلذي  واحد  رقم  استوديو  برنامج  أشهرها  وكان  ومتنوّعة،  كثيرة 
يقّدمه زكي املختار. وكانت هناك األمسّيات الّتلفزيونّية اّلتي ظهر 
فيها عدد كبير من الفّنانني والفرق املوسيقّية، هذا عدا عن األمسّيات 

الفنّية على املسرح في معظم املدن والقرى.
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 هل وضعت الّنكات اّلتي ترويها في كتاب؟
نعم، صدر لي كتاب بُعنوان «شومرّيات منوّعة»، ووضعت فيه عدًدا 
كبيرًا من الّنكات التي جمعتها وحفظتها، أو التي رويتها بشكل 
بحيث  ومصّنًفا  مبوًّبا  الكتاب  كان  كما  متنوّع.  وقالب  مختلف 
وضعت الّنكات املتعّلقة بكّل باب، وكان لكل مجال نكاته اخلاّصة. 
ولم يبَق لدّي وال حّتى نسخة واحدة من هذا الكتاب، ووضعت لي 
أنت مقّدمة له، وكنت أنت من أَطلق علّي لقب «ظريف حيفا». فقد 
تناقلته األيدي واختطفه اجلمهور سريًعا. ولألسف لم أضع كتاًبا آخر، 

وعليها  األوراق،  بقصاصات  مليئة  كانت  الطاولة  في  األدراج  لكّن 
مالحظات ونكات وطرائف، أعتقد أّنها تكفي لسلسلة من الكتب.

رنيم الكنسي منذ   قلت إّنك شاركت في جوقة الّت
الّصغر.. هل تابعت هذا املجال؟

ّية مار إلياس، وذلك ضمن جوق  طبًعا، فقد أصبحت مرّمنًا في كاتدرائ
الّترنيم الكنسّي اّلذي قاده الطّيب الذكر املرحوم إلياس جنيم، وبعده 
إدوار سعد (أمّد الّله في عمره)، وكان إلى جانبي عدد من املرّمنني، أذكر 
منهم إلياس هّلون، كايد عّبود، فؤاد بّحوث، جوزيف خوري، سليمان 
سبيت، وغيرهم. كما أشرفت على تدريب عدد من اجلوقات الكنسّية 
وسواها. وعّكا  وشفاعمرو  كالّناصرة  حيفا،  خارج  أخرى  أماكن  في 

فماذا  متنّوعة،  ة  كنسّي نشاطات  لك  كانت  إذن   
ة من هذه الّنشاطات؟ رئاسة الروحّي كان موقف ال

باحلقيقة تلّقيت كّل الّدعم الالزم من الرئاسة الروحّية، وكانت تربطني 
عالقة حميمة بسيادة املطران املرحوم مكسيموس سلوم. وسعى هذا 
املطران لكي أحصل على وسام رفيع من الكنيسة، هو وسام الّتكرمي 
الڤاتيكان،  حاضرة  عن  صادر  وهو  األعظم،  واحلبر  الكنيسة  خلدمة 
قداسة  من  تكرمي  شهادة  على  حصلت  كما  مباشرة.  البابا  وقداسة 
البابا الرّاحل يوحّنا بولس الّثاني، لقاء ما قّدمته للكنيسة وجوقات 

الّترانيم من خدمة في هذا املجال.

 وأنت من مؤّسسي «البيت املسيحّي» في حيفا.
تأّسس «البيت املسيحّي» في مكتبي عام 1978، وكانت نخبة من 
الّنشيطني اّلذين رغبوا بخدمة املجتمع واجلمهور في حيفا. وعملت 
سكرتيرًا عاًما للبيت أكثر من 25 سنة، وقّدمنا فّعالّيات متعّددة في 
نطاق البيت والكنيسة، ونّظمنا احلفالت اّلتي توّليت عرافتها إضافًة 
إلى الرحالت واجلوالت املتعّددة في أنحاء البالد. وباحلقيقة أصبحت 

للبيت املسيحّي مكانة مرموقة بفضل جهود األعضاء والهيئة اإلدارّية.
 

 أحّبك اجلمهور وانتظرك على املسرح، في احلفالت 
واألمسّيات.. فماذا تقول للجمهور؟

أحترم اجلمهور وأحّبه، وهو يبادلني هذا احلب، وكثيرًا ما كنت أرّد على 
مكاملات هاتفّية ألشخاص يريدون نكتة مستعجلة، أو قوًال مأثورًا، 
أتزوّج،  لم  أّني  ورغم  بشيء.  أحد  على  أبخل  فال  طريفة،  حادثة  أو 
وليس لي أوالد، فإّن احملّبني يأتون لزيارتي في هذا املشفى الّلطيف، 
وال ميّر يوم دون أن يزورني بعضهم. واملوّظفون هنا يستقبلون الزوّار، 
واالحترام  الّتقدير  املجتمع  هذا  في  فرد  لكّل  أكّن  وأنا  ويكرمونهم، 
واحملّبة. وأخّص اليوم العاملني في هذا املشفى اّلذين ال يتأّخرون وال 
يتوانون عن تقدمي أي خدمة عالجّية، كما أّنهم ال يقّصرون في تقدمي 
الرعاية والعناية لي، وأنا بدوري أدفع ثمن هذه العناية بنكتة من هنا 

وطرفة من هناك، فترتسم البسمة على وجوه احلاضرين.
 

واألقوال  واألمثال  احلكم  من  جمعت  أّنك  بّد  ال   
الكثير.. فما أهم هذه العبر؟

توّفرت لدي مجموعة ال بأس بها من األقوال املأثورة واحلكم واألمثال 
اّلتي كنت أدخلها ضمن أقوالي وحديثي مع اجلمهور، ولعّل أهّم قول 
لكم»،  الّله  كتب  ما  إّال  يصيبكم  هو «وما  اليوم  به  أّتعظ  مأثور 
هذا  في  اآلن  أّيامي  أمضي  أن  احلياة  هذه  في  ونصيبي  فقسمتي 
املشفى، وقد تعّذر علّي النطق بسهولة نتيجة مرض األوتار الّصوتّية، 
وال أستطيع احلركة والتنّقل بسهولة، ولكّني ال أزال أحتفظ مبعنوّيات 

عالية وروح املرح اّلتي عرفني بها الّناس.

صّحتك  تستعيد  وأن  املديد  العمر  لك  نتمّنى   
لكي تعود إلى اجلمهور فتتحفه بأقوالك وأعمالك.

شكرا..           
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نشر  اّلذي  مقاله  في  دويري  مروان  الپروِفسور  أشار 
 ،(12/4/2013) بتاريخ  «االحتاد»  صحيفة  في 
والفنانني  واملثقفني  األكادمييني  من  عدد  اجتماع  إلى 
واألدباء لبحث دور املثّقف في املجتمع، حيث توّصلوا 
حراك  إلى  يبادر  فكري»  «منتدى  إقامة  ضرورة  إلى 
فكري من شأنه املساهمة في اخلروج من حالة الرّكود 
السياسّي واالجتماعّي القائم. أنا ال أعلم َمن هؤالء 
ولكن  اجتمعوا،  وأين  املذكور،  االجتماع  عقدوا  اّلذين 
أفق  غياب  مناقشة  فكرة  الفكرة؛  هنا  يهّمني  ما 
مستقبلّي، في ظّل انصياع القيادة السياسية لدينا 
للرأي الّسائد في الّشارع، بدًال من قيادته. زد على 
ذلك سيطرة الّطائفّية والعائلّية على املوقف، إزاء عجز 
األسئلة. كاّفة  على  اإلجابة  عن  السياسية  األحزاب 

في احلقيقة ما لفت نظري في هذا املقال أّنه يحمل 
صحافتنا  انغماس  ظّل  في  قضّية،  يناقش  فكرًا، 
االّتهامات  وَكيل  رّنانة،  شعارات  بترديد  وأقالمنا 
للّسلطة أو لألحزاب األخرى، تخوين، شتائم، حتريض. 
فاملقال هنا يدعو إلى الّتركيز في هذا الّسياق على 
ّيتنا الذاتّية والّتفكير في كيفّية مواجهة هذا  مسؤول

الواقع املأزوم. 
ّية ترّدي األوضاع لكّل من:  ويحّمل كاتب املقال مسؤول
والتربوّية  االجتماعّية  القيادات  السياسّية،  األحزاب 
احمللّية  والّسلطات  القطرية  واللجنة  املتابعة  وجلنة 

واجلمعّيات املدنّية.
في مقاله يناقش الپروِفسور مروان دويري دور املثّقف 
أداء  إثراء  في  املثقف  دور  على  ويؤّكد  املجتمع،  في 
اّلذين  املثقفني  بعض  هنالك  أّنه  علًما  مجتمعنا، 
وهؤالء  سياسّية،  أحزاب  في  قيادّية  مواقع  يحتّلون 
من  إخراجنا  ميكنهم  وال  حياديني  غير  احلال  بطبيعة 
التزامهم  ألّن  واالجتماعي،  السياسي  الرّكود  حالة 
لصالح  فكرهم  جتنيد  إلى  يضطرهم  ألحزابهم 
فكرّي  حراك  خلق  حساب  على  هذا  ويأتي  أحزابهم 
حقيقي ليناقش، وبكل جرأة، الوضع القائم والتصوّر 
املستقبلي، دون إجراء حسابات ضّيقة. وطاملا استمر 
ـ«اإلجماع  ب يسّمى  ما  على  احلفاظ  في  مثّقفونا 
حراك  عن  احلديث  ميكننا  فال  و«الثوابت»،  الوطني»، 

فكرّي حقيقّي، وحرّية الفكر. 
وإذا تطرّقنا ملوضوع اإلبداع في العالم العربي، فنالحظ 
فكرّي  إبداع  كّل  تقتل  اّلتي  هي  املمنوعات  كثرة  أّن 
وجرأة  بعمق  تناقش  أفكارًا  نطرح  أن  فممنوع  وأدبّي، 
يضع  فعندما  اجلنس؛  السياسة،  الّدين،  موضوع 
املبدع - أو املفروض أن يكون ُمبدًعا - احلدود لفكره، 
الفكر  على  قضى  بالّتالي  فهو  الذاتّية،  الرقابة  أي 
إلى  ولألسف،  مثّقفونا،  يتحّول  وبهذا  اإلبداعّي، 
مدافعني عن فكر معّني، رمبا ال يؤمنون به، بدًال من 

خلقهم للفكر اخلاص بهم. 
«من  أّن  دويري  مروان  الپروِفسور  مقال  في  ورد 
(حسب  الّثورّية  احلركات  في  املصطلحات  أخطر 
عالم  في  و«اإلجماع»..  «الّثوابت»  مصطلحا  رأيه) 
ُيحتجز  أن  للفكر  ميكن  كيف  ثابت  وغير  متحرّك 
أن  ميكن  كيف  متعّدد  عالم  وفي  ثوابت.  إطار  في 
أن  يجب  ما  إّن  اإلجماع.  إطار  في  الفكر  يتجّمد 
األخالقّية  املرجعّيات  هي  الفكري  الّنقاش  يوّجه 
واحلرّية  العدالة  أخالقّيات  مثل  اإلنسانّية، 
طائفّية». أو  ّية  حزب أو  قومّية  معايير  وليست 
وإذا أخذنا موضوع مفهوم املواطنة في إسرائيل على 
سبيل املثال، إذا بحثنا هذا املوضوع وبعمق، بعيًدا عن 
الكالشيهات اّلتي اعتدنا على تردادها كالبّبغاوات، 
وبعيًدا عن الّتخوين واّتهام كّل َمن ال يروق لنا رأيه 
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أن  أريد  وال  أخرى،  نتائج  إلى  توّصلنا  رّمبا  باخليانة؛ 
أحّدد هنا الّطروحات األخرى، بل أدعو إلى خلق مناخ 
صحّي لنقاش فكرّي حر، بعيًدا عن الّترهيب والّتخوين 
عن  الّتعبير «خروج  نستخدم  كأن  مغاير.   رأي  لكّل 
الّثوابت الوطنّية» لكّل رأي ال يتماشى مع ما يسّمى 
ـ«اإلجماع الوطنّي» أو «الّثوابت»؛ هذا اإلجماع اّلذي  ب
قادر  بقدرة  وأصبح  األقلّية  أغلبّية  قبل  من  ُفرض 
حقيقة ال نقاش عليها، ومن يتجرأ ويطرح رأًيا ُمغايرًا 
أّن  علًما  والّثوابت.  السائد  الرّأي  عن  باخلروج  ُيّتهم 
الپروِفسور إدوارد سعيد اعتبر املفّكر هو اّلذي يجرؤ 
على «الّطعن في املعايير واألعراف الّسائدة» واخلروج 
الطرف  يُغضُّ  ال  واّلذي  اجلماعّية»،  على «الّتشكيلة 

عن املمارسات الّال-أخالقّية لبعض فئات شعبه.
من  لي  زمالء  حتذيرات  إلى  الّذاكرة  بي  تعود  وهنا 
إدارة مهرجان «مسرحيد» في عكا في العام 2002، 
«اعترافات  مسرحّيتي  في  الّنقد  حّدة  من  أخّفف  بأن 
اّلذي  اجلمهور  فعل  رّدة  من  خوًفا  سياسي»،  عاهر 
حسب اعتقادهم لن يتقّبل هذا الّطرح، ألّنه خارج عن 
قادتنا  أي  مقّدسة،  ببقرات  ميّس  وألّنه  الّسائد  الرأي 
العربّي  املواطن  معاناة  تطرح  فاملسرحّية  السياسّية؛ 
مواقف  إزدواجّية  إسرائيل،  داخل  في  الفلسطينّي 
الفلسطينّي  للّشعب  انتمائهم  بني  وتأرجحهم  قادَته 
في  الغوص  املسرحّية  حتاول  اإلسرائيلّية.  وجنسّيتهم 
ماذا  تصرّفاته،  فهم  ومحاولة  العربّي  املواطن  أعماق 
املسرحّية  هذه  في  طرحت  يّتجه؟!   أين  وإلى  يريد 
نقاش  إثارة  بهدف  األسئلة،   الّشعارات  عن  بعيًدا 
في  الذاتي،  والّنقد  احلوار  باب  وفتح  حرّ،  فكرّي 
يطرحها  اّلتي  واملهاترات  للمزايدات  حّد  وضع  سبيل 
آنّية.   ذاتّية  مكاسب  حتقيق  بهدف  قادتنا  بعض 
فحسب رأيي كّل واحد مّنا، ومن خالل موقعه، ميكنه 
القائم  واالجتماعّي  السياسّي  الرّكود  حالة  من  اخلروج 
في مجتمعنا، الفّنان من خالل أعماله الفنّية، واألديب 
من خالل ما يكتبه، واملعلم من خالل حواره مع طّالبه، 
بأمّس  نحن  اّلذي  الفكرّي،  املنتدى  هذا  مًعا  لنشّكل 
احلاجة له، في ظّل الّتصّلب األعمى بآرائنا ومعتقداتنا.  
طبعا هناك مثّقفو بالط وسلطة، ولكن املثّقف احلقيقي 
في نظري، متشًيا مع أفكار فوكو وشومسكي وآخرين، 
في  املسيطرة  والقوّة  الّسلطة  ويتحّدى  ينتقد  َمن  هو 
مجتمعه وشعبه وحزبه ودولته والعالم، من أجل إحداث 
تغيير واخلروج من حالة احملافظة والّثبات نحو التطوّر 

واجلديد األكثر إنسانّية وعدًال وحرّية. 
ال ميكن اخلروج من حالة الركود السياسّي واالجتماعّي 
لدورهم  مشاربهم،  اختالف  على  املثّقفني،  أخذ  دون 
خلق  أجل  من   - الّتعبير  صّح  إن   - «االستفزازي» 
البدائل  كّل  وجرأة  بعمق  يناقش  تعددّي  فكرّي  حراك 
والعادات  واإلجماع  والّثوابت  مات  واملسَلّ السياسّية 

والّتقاليد والّتراث والّدين.
أّما حياد املثّقفني من هذه القضايا بحجة احترام الّثوابت 
واإلجماع واملعتقدات فهو نوع من الّتواطؤ غير البريء. 
كّل  ودعوة  الّثقافي  املنتدى  إقامة  ضرورة  أرى  هنا  من 
املثّقفني واملفّكرين ألخذ دورهم في تأسيسه ورسم طريقه 
هذا  مع  الّتعامل  والقيادات  األحزاب  وأدعو  وتفعيله. 
املنتدى ككيان مكّمل للعمل احلزبّي والسياسّي، من 
أجل الّنهوض مبجتمعنا واخلروج من حالة الرّكود هذه.
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كم وعودِتكم أنا «وَأقوُل َأْفديُكم»،  أسيُر حبِّ
أسيُر على ُخطاكم كّلما مشْيُت في حارات 
ة، فما زال عبُقكم  َيّ ة حيفا العرب وشوارع وأزَِقّ
جنبات  جميع  من  يفوح  ياسميِنكم  وعطُر 
على  تسيرون  ليتُكم  فيا  حيفا،  جنائن 
ُخطاي وتالزموَنني وتقفون معي وإلى جانبي 
ة وداخل ُصحون بيوتها  في الّساحات العاَمّ
رحب  وبصدر  بشوق  تنتظر  اّلتي  الواسعة 
وبأيٍد مفتوحة متضرِّعًة ومنتظرًة لقاَء أبنائها 
ديارهم،  من  واقُتِلعوا  روا  ُهجِّ اّلذين  وبناتها 
َأنُظر إلى مداخل البيوت والعمارات احمليطة 
يخرج  أن  أنتظُر  املنازل،  شرفات  وإلى  بي 
ب بزيارتي أو ُيطلَّ صديٌق من  منها شيٌخ ُيرحِّ
ا  رفة ُيناديني ملوًِّحا لي بيده وطالًب على الشُّ
باحّية  الصَّ القهوة  الحتساء  عود  الصُّ مّني 

معه قبل البدء في العمل.
الكبير  اجلامع  إلى  اجلُمعة  يوَم  أذهب 
املؤذِّن  أنتظُر  وأقُف  للّصالة،  (اجلرينة) 
بإقامة  للّناس  ويأَذن  الة  الصَّ على  ي  لُيحيِّ
الّصالة، فأنظر إلى العلياء أرى برَج الّساعة 
مًة  فقط وال أجد املئذنة بجانبه، بل أراها مهدَّ
وأرى  ارتفاعها،  في  األرض  ُتساوي  طًة  وممشَّ
م  مهدَّ الّصغير  اجلامع  املقابل  طرفه  على 
اجلوانب واألطراف، وأقُف بني اجلامَعْني وأنظر 
إلى ما حولي فأرى البنايات احملاذية القريبة 
دّباباتهم  أنياب  حتت  ُطِحنت  قد  والبعيدة 
حارة  نحو  ه  ِ أَجتّ راتهم،  ومتفجِّ وجرّافاتهم 
اّلذين  وأترابي  بأصدقائي  أللتقي  الكنائس 
باحاتها  في  ونلهو  نلعب  أن  العادة  أخذتنا 
أّيام عطلة نهاية كّل أسبوع أو في كّل يوم 
أجد  فال  األعياد،  في  أو  القّداس  بعد  أحد 
أحًدا، وال أسمع أجراس كنيسة السّيدة وال 
قاتٌل  صمٌت  الياس،  مار  كنيسة  نواقيس 
مار..  ووحشة غريبة، أجُد نفسي وحيًدا في الَدّ
حنطورًا،  ألستقلَّ  اخلمرة،  ساحة  نحو  ه  أََجتّ
شارع  في  الواقع  بيتي  إلى  يأخُذني  عساه 
سناس، بعد  ياقوت احلَموي في حِيّ وادي النِّ
عُب  التَّ وأهلك  قدماي  الّشوارع  نهَشت  أن 
حيث  نقٍل،  وسيلة  أيَّ  أجُد  فال  جسدي، 
واملتاريس  باحلواجز  محاطًة  اِملنطقة  كانت 
الح  والسِّ ات  واملعَدّ بالعتاد  جني  مدَجّ وجنود 
رون  وُيحذِّ منها  املرور  أو  االقتراب  يحظرون 
اني إّال من معبر  رف الَثّ من العبور إلى الَطّ

اه واحد، نحو امليناء.. واحد وفي اِجتّ
األتراك  وسوق  الّشوام  سوق  إلى  أذهب 
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عصبة  بتوقيع  مناشير  فأرى  واحلسبة 
حرّر الوطنّي مهملًة على األرِض، وبضعة  التَّ
العارية  بصدورهم  رحيل  التَّ يواجهون  شباب 
ون األهالي بعدم الرَّحيل  وفكرهم املنير ويحثُّ
وت كانت أعلى  رات الصَّ والعودة، لكَنّ مكبِّ
والقتل  واملجازر  اجلرائم  وأخبار  نداءاتهم  من 
األطفال  من  والقتلى  حايا  الضَّ وأشالء 
كانت  املدينة  شوارع  في  والّشيوخ  والّنساء 
عن  بالعدول  الّنازحني  ُتقِنع  أن  من  أقوى 
قرارهم بترك املدينة، فقد اقتنعوا بأّن جيش 
اإلنقاذ «األشّم» سيعيدهم إلى ديارهم بعد 
أُعجبُت  لكّني  الِقرد»،  ضرَبها  «إن  أسبوٍع 
وِفطنتهم  الّشبان  وشجاعة  ببأِس  كثيرًا 
، وُشِحنُت بعنفوانهم  بِفطرة طريقهم الُبلشفِيّ
وجرأتهم وإبائهم وفخرهم بانتمائهم القومّي 
في  كتبوه  ممَّا  ُمقتنًعا  وأدركُت  واألممّي، 
من  كبيرة،  الوطن  على  املؤامرة  أَنّ  املنشور 
حني  خاّصة  واالستعمار،  ّية  العرب ة  الرّجعيَّ
اّلذي  االستعمار  ذلك  «إّن  خامتته  قرأُت 
حيفا  احتالل  على  اليهودّية  القوّات  ساعد 
من  ّية  العرب الّنجدات  عنها  مبنعه  وقضائها 
الّطيرة والقرى املجاورة  ويسيطر في الوقت 
نفسه على حركات اجليش األردني وسكناته، 
لن يسمح لهذا اجليش باحتالل حيفا، اّلتي 
أمام  فلنقف  منها.  اليهودّية  الوكالة  مّكن 
االستعمار ومؤامراته وأعوانه ولنوّجه ضربتنا 
إلى صميم املستعِمر البريطاني ألجل حرِّّية 

فلسطني واستقاللها ووحدتها».
فانضممُت إليهم وبدأُت أوزّع منشورهم بني 

أهلي وأصحابي، وما زلُت منذ ذلك
احلني على هذا الّطريق أنشُد لشعبي العودة 
الوطن  فهذا  واالستقالل،  املصير  وتقرير 
وطننا، وليس لنا وطن سواه «حّتى يرَِث الّلُه 

األرَض وَمن عليها».. 
شارع  من  حيفا  ملدينة  صورة  املرفقة:  الصورة  عن 
وجامع  الكرمل  جبل  فيها  يظهر  حيث  امللوك 
رايا. بنى  َسّ خمة وبرج ساعته وال اجلرينة مبئذنته الَضّ
اجلامع عام ألف وسبعمائة وخمسة وسبعني ظاهر 
ّي (باني حيفا اجلديدة) حيث منحه  العمر الَزّيدان
صر بعد أن انتصر على أعدائه في اجلليل  اسم الَنّ
وأُضيَف  فلسطني،  في  مستقٍلّ  وجود  أَوّل  وأقام 
وإثنني،  وتسعمائة  ألف  عام  اعة  َسّ ال برج  يها  إل
اني عرش  لطان عبد احلميد الَثّ ُسّ م ال تكرًميا لتسُلّ
أخرى  أسماء  للجامع  له.  ًدا  ي وتخل العالي،  الباب 
ه  ألَنّ الكبير  حيفا  جامع  األسباب،  اختالف  مع 
أكبر جامع في حيفا، واجلرينة (من جرن) لوجوده 
باع هناك احلبوب.  يادر القمح حيث كانت ُت قرب ب
اب). (ُكَتّ مدرسة  اجلامع  في  كانت  ه  أَنّ وُيذكر 
(حيفا)

Ü N ÚO Ó ≈ ÔX ÚL ÓL ÓC Ú½U ÓÜ N ÚO Ó ≈ ÔX ÚL ÓL ÓC Ú½U Ó



31 2013 ÊU�O½ 19 WF ÔL'«



322013 ÊU�O½ 19 WF ÔL'«

الّنقرس (باإلنچليزّية Gout)، ويسّمى أيًضا مرض امللوك، هو 
حامض  وترّكز  جتّمع  بسبب  اإلنسان  جسم  في  يحدث  التهاب 
الپوليك (يوريك) في أجزاء معّينة من اجلسم، وخاّصًة املفاصل. 
وينتج مرض الّنقرس عن قصور في الصفات الوراثّية لإلنسان، 
أو استخدام بعض العقاقير، مثل العقاقير املدرّة للبول أو بسبب 
قصور في وظائف الكلى. فهو نوع من أنواع التهابات املفاصل، 
املفاصل  أنسجة  في  اليورات)  (أمالح  ترسيب  بسبب  ويحدث 
وما يحيط بها من غضاريف وعظام وعضالت. وهذا الترسيب 

يتسّبب في حدوث الّتفاعل اّلذي نسميه نحن التهاب.
والقدم،  اليد  أصابع  مثل  معّينة،  مناطق  يختار  والترسيب 
وأحياًنا الركبة والكاحل. لكّنه في %50 من احلاالت يظهر في 
اإلصبع الكبيرة للقدم - ويسمى األلم الناجت منه أحياًنا (مسمار 

القدم)، ألّنه يؤلم الكعبني عند الوقوف.
ونوبات الّنقرس تأتي على فترات من األلم الّشديد باملفاصل مع 
ما  ولكن  الصباح.   في  األلم  ويزيد  والّتصلب،  واالحمرار  الّتورّم 
بني الّنوبات من ألم خفيف، يعتبر الّنقرس مزمًنا، ويظهر معه، 
مع طول املرض نوع من الُعقد الصغيرة املزمنة، وتسّمى عقد أو 
وعضالت  غضاريف  وباقي  والقدمني،  بالكّفني  وتكون   ،Tophi

اجلسم، وخاّصًة غضروف األذن.
املرض نفسه له عالقة مباشرة بوظيفة الكلى، ألّنها هي املسؤولة 
عن طرد أو حجز األمالح بكل أنواعها في اجلسم. وينتشر مرض 
مرتبًطا  ا  غالًب ويكون  السّيدات،  من  أكثر  الرجال  عند  الّنقرس 
بزيادة الوزن واإلفراط في األكل أو اإلفراط في شرب الكحولّيات.

توصف هذه احلالة على أّنها التهاب حاد في املفاصل، ويسبب 
ا بإصابة مفصل  الّنقرس أًملا زائًدا في املفاصل. يبدأ الّنقرس غالًب
لألرجل.  الكبيرة  اإلصبع  في  املفصل  هذا  يكون  وعادًة  واحد، 
ولكن قد يسّبب النقرس أيًضا أًملا وتضّخًما في املفاصل األخرى، 
املرفق  اليدين،  الكاحل،  الركبة،  األرجل،  مفاصل  وتتضّمن: 
واملعصم. ويأتي ألم الّنقرس فجأًة ليًال، ويستمر ملّدة 5 إلى 10 
أّيام ثم يتوّقف. وميكن أن يبدأ داء الّنقرس عند املريض، ويستمر 
ملّدة أسابيع أو شهور، دون أن يشعر به املريض أو ال يعاني منه 
املريض. ولكن هناك مرضى آخرين يعود إليهم ألم الّنقرس مرّة 

املفاصل،  من  أكبر  عدد  وفي  دورّية،  بصفة  فجأة  ويأتي  أخرى، 
ونسبة قليلة من مرضى الّنقرس يصابون بحصى في الكلى.

ترّسب حامض الپوليك - هو مصدر األلم؛ حيث يظهر الّنقرس 
في األشخاص اّلذين يعانون ارتفاًعا في نسبة حامض الپوليك 
التحّلل  أو  التفّكك  نتيجة  الپوليك  حامض  وينتج  والفضالت. 
الطبيعّي خلاليا اجلسم، فيمتّص اجلسم حامض الپوليك بشكل 
مع  ويخرج  الكلى  إلى  يصل  الدم  خالل  ومن  الّدم.  في  طبيعّي 
البول خارج اجلسم. وفي بعض احلاالت ال تتم هذه العملّية بشكل 
بإفراز  اجلسم  قيام  (أ)  احتمالني:  أحد  بسبب  وذلك  طبيعي، 
نسبة كبيرة من حامض الپوليك. (ب) أن يفرز اجلسم الّنسبة 
الطبيعّية من احلامض، ولكن يتم التخّلص من نسبة قليلة منه 

في البول.
اإلنسان  جسم  في  الپوليك  حامض  يترّكز  احلالتني،  كلتا  وفي 
وتسّبب  املفاصل  في  تترسب  البّلورات  شكل  على  ويصبح 

االلتهابات اّلتي ينتج عنها تضّخم في املفاصل.
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ذ تناولها: عصير الّليمون له أثر فّعال في  األغذية اّلتي يحّب
عالج داء الّنقرس، إذ يذيب األمالح املترّسبة في املفاصل؛ األناناس 
مفيد جًدا في حاالت الّسمنة والتهابات املفاصل؛ الكركديه مفيد 
جًدا في حاالت الّنقرس؛ عصير العنب يعمل على تخفيف نسبة 
حمض الپوليك في الّدم؛ مغلي قشر الّتفاح أو عصير الّتفاح 
املطبوخ مفيدان جًدا لعالج الّنقرس؛ اخليار؛ أكل الفجل يسّكن 
أوجاع الّنقرس وآالم املفاصل؛ شرب نقيع اجلرجير املّر مفيد في 
املاء  من  لتر  نصف  بصب  اّجلرجير  نقيع  الّنقرس (ويصنع  عالج 
املغلي على 20 غراًما من أوراق اّجلرجير)؛ عصير الكرفس مفيد 
نصف  مقدار  يشرب  (حيث  املفاصل  والتهابات  الّنقرس  ملعاجلة 
قبل  الزّجنبيل  منقوع  ويستخدم  يوًما)؛   20 وملّدة  ا  ـً يومّي قدح 

األكل كدواء قوّي املفعول لعالج الّنقرس.
والدهون؛  الدسمة  األطعمة  بها:  جتّن يجب  اّلتي  األغذية 
أثناء  شوكي  واألرضي  والّسبانخ  والبازيالء  والقرنبيط  الباذجنان 
الّلحوم  احلاّدة؛  الّنوبات  أثناء  والبقول  العدس  احلاّدة؛  الّنوبات 
واملخ  والكلى  الكبد  احلاّدة؛  الّنوبات  أثناء  والّدجاج  واألسماك 
حساء  واحملار؛  والبطارخ  البحر  وأصداف  والّسردين  والساملون 
التوت  بذورًا؛  يحوي  اّلذي  املرّبى  واألسماك؛  الّلحوم  (شوربة) 

والتني؛ الّتوابل والبهارات واملخّلالت أثناء الّنوبات احلاّدة.
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ا  غريًب الّشخص  يشعر  أن  أصعب  ما 
وهو في وطنه.. وما أتعس وضع العرب 
يعتدوا  ولم  أوطانهم  يهجروا  لم  اّلذين 
محكومني  عاشوا  لكّنهم  أحد،  على 
و«ُغرَباء» في وطنهم.. إّال أّن احملزن في 
على  الوجود  هو  كذلك  واُحملبط  األمر 
هذا احلال منذ مئات الّسنني، فال ميكن 
لوم العثمانّيني األتراك أو اإلنچليز أو 

األمريكان أو اليهود، فقط، مبا آل إليه وضع العرب، ألّنهم منذ 
أكثر من ألف عام - على األقّل - لم يستطيعوا أخذ زمام األمور، 
أو أن يّتفقوا على رأي يجمعهم، فباتوا مذ حينه ُطعًما سهًال 
وتفرقتهم. استغاللهم  جًدا  الّسهل  من  فأصبح  سائغة،  ولقمًة 

وتقف  تّتحد  ولكّنها  بينها،  فيما  تختلف  كثر  شعوًبا  نرى 
عدوٍّ  بوجود  تعلم  عندما  ا  جانًب اخلالفات  فتضع  واحًدا،  ا  ـً صّف
«أنا  مقولة  يطّبقون  فال  العرب  أّما  ما؛  كارثة  أو  مشترك 
وأخي على ابن عّمي، وأنا وابن عّمي على الغريب»، فيكون 
تطبيقهم وفق مقولة: «أنا وابن عّمي على أخي، وأنا والغريب 
ا للخالف، وإن  على ابن عّمي..!!». فعند كّل اختالف جند سبًب
لم جنده ُنخلقه!! فإن لم نختلف على السياسة فعلى الّثقافة، 
نختلف  لم  وإن  الّديانة،  فعلى  الّثقافة  على  نختلف  لم  وإن 
على الّديانة فعلى املذهب، وإن لم نختلف على املذهب فعلى 

الّتوّجه.. وهكذا نختلف ونختلف، ونكره بعضنا بعًضا..!
منذ أكثر من ألف وخمسني عاًما، جاء للعرب عبقرّي الفلسفة 

واحلكمة والّشعر. فقال أبو الّطيب املتنّبي:
جعاِن ّرأُي قبل شجاعِة الشُّ ال

ي لُّ الّثان ـ ـي احملـ ـ ـ َو أَوٌَّل وه ُه
ٍة رَّ فإذا ُهما اجتمعا لنفٍس ُح

اَء كلَّ َمكاِن ي بلغت من العل
ا،  ـً ّي ملاذا قال ذلك؟.. ألّنه رأى العرب ُمعتادين على فكٍر آخر كل
يعملون وفق «شريعة» «ِدب دبََّتك العافية» و«كّله عند العرب 
هدف  وضع  ينقصهم  ولكن  الّشجاعة  تنقصهم  ال  قّطني».. 
إلى  ويصبو  أمامه  هدًفا  يضع  ال  فَمن  حتقيقه؛  على  والعمل 
حتقيقه ال فائدة منه.. ولذا بسالة وشجاعة العرب دون خّطة أو 

هدف تضيع وتتبّخر وتأخذها الرّياح!
أخطائهم،  من  يتعّلمون  ال  العرب  أّن  كّله  هذا  من  واألنكى 
ـ«ينجحون»  ويعودون على األخطاء والغباوات مرًّة تلَو األخرى، ف
من  ُيلدغ  ال  ـ«احلكيم  ف اآلخرين.  على  الّالئمة  إلقاء  في  فقط 
جرحه مرّتني» أو «ال يلدغ املؤمن من جحر مرّتني»، ولّكن العرب 
ذاته  واملكان  اجلرح  من  وُيلدغون  ُحكماء،  ليسوا   - لألسف   -

آالف املرّات، وال يتعّلمون..! ملاذا.. أغباء هم أم جهالء؟!!
وقد ّخلص أبو الطّيب العربّي وضع العرب الّتعيس كُغرباء في 

وطنهم، فقال:
ا في املغاني ًب مغاني الَشعِب طي

اِن ـ ـ يِع مَن الَزم َرب ـ ـ ِة ال ْنِزَل ِمبَ
يِّ ِمنها  َرِب ـ ـ ـى الَع ـ نَّ الَفت ـ ـ َوَلِك

ِد والِلساِن َي َغريَب الوجِه وال
العرب  نفِس  والعرَب  سنة..  وخمسني  ألف  من  أكثر  مضت 
زاَدت  ُغربتهم  بل  ال  وطِنِهم،  في  ُغرَباء  زالوا  ما  ا،  تقريًب
اّلذين  الغرباء  على  بالّالئمة  نلقي  إًذا  ملاذا  واستفحلت. 
وانعدام  قراراتنا،  صواب  وعدم  وتفّككنا،  خالفاتنا،  يستغّلون 
يحاولون  اّلذين  وشبابنا  شاّباتنا  نلوم  أن  لنا  فكيف  وحدتنا.. 
التنّصل من عروبتهم واالجنراف واالنصهار مع الغرب والغرباء 
بعد أن دّب بهم اليأس وال يلمسون أّي تغيير إيجابّي ويرون 

العرب يتقهقرون ويتراجعون إلى الوراء؟!!
فماذا  وبناتنا،  أبنائنا  مستقبل  على  كبير  تخوّف  في  أنا 
سينتظرهم عندما يكبرون؟! أخاف أن يربوا ويكبروا في فقاعة 
الغربة.. فهل سيرضون بالُغربة داخل أوطانهم أم أّنهم سيبحثون 
ا  قلًب عروبتهم  من  ويتنّصلون  ويفّضلونها  اخلارج  في  عنها 
خيرًا.. تبّشر  ال  وألم،  أسف  بكّل  أمامهم،  فاخليارات  ا.  وقالًب

يكفينا هذا الّضياع ودعونا نضع خّطة وهدف ونبحث لنا ولهم 
عن حّل..!!                                                 (حيفا)
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حديثًة مشرّعًة
تشي مبكاِن َنْزِف الورود

ملدينٍة عاريٍة
ها إلى وُجهِة املرآة!! ُب ُتصاِح

    
آن

أن تِلَد حيفا جديَدها
كتاًبا

ُه حياٌة موُت
وحياُته انتصار

    
ُيضيء من فرط وِّحدته ُسقوَف املنازل

لتتبع الّنوَر
ولو ارتطمت، ال محالة، «باجلدار»!!

    
لِق خرجْت ساعُة الطَّ

رَّدا فصاحة األلوان حتمُل ينبوًعا َمتَ
    

يطوف بلغتي شماًال ساِبًحا
يء الكالِم ُيحرُِّض «ثابَتُه» على َن

    
ْعر؛ ها الشِّ اَعُة أيُّ ِت السَّ َدقَّ

ْسحَل أرًضا كي َت
َل» بحلمتني باذختِني َحوُّ َتِزُن «التَّ
َله... ْي اِن بعَث الَقصيدِة َك ي توِف

    
َنَفضُت عنَك غبار األمِس يا قلمي!!

وتلّمسُت املعجزة
رّتب داِخلَك

ْسجوًنا في َخيط ماء لسَت َم
ُه ب رّت

يامًة وعرّج ق
ُح نحَوها أشجاُر الكالِم تسب

مة خيوًال ُمَطهَّ
    

يقٌة» تنأى هي «ُعّل
مي!! وال ُشرفٌة ألْرقي ُسلَّ

    
آنسُت ناًرا

وُر في ُجرحنا حني اّستحمَّ النُّ
شمًسا واطئة

    
مُت قصيدتي علَّ

كيف حتتطُب احلروَف
بدأ من َحليِب تِني الكتابِة وت

ًرا بئ
    

من َنْقٍش كنقِش الهندباء
عُر يقُف َخلفُه الشِّ

لة! تّفاحًة ِمَحجَّ
عرَف كيف يجتذب «أوميچا الكالم»

ًرا طي
    

هُر َسيجيُء النَّ
ا جاِمًحا ـً ّب َمَص

َلُه فكَّ رِْج
من قيد سحابة
إلى لوِنك عطًرا

    
اغسلي

نهَدك مباِء القصيدة
ٌة منقوعٌة ي لتظلَّ قاف

ُة» َب ِرئها «الُعْش نْق
بح في راحتيك الوضوح» «وبّشر بالصُّ

    
سرب املطر!!

وأنَت مطر َيُعضُّ على َمنش احلروِف
اْعلن

اِنهم» انشقاَقَك عن إرِث «ُقْضب
وابَق
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ًة ي دعني أغّني... طواَل العمِر أغن
بقي على أَحِد  ّسيِف... ال ُي فالّدهُر كال

دعني أغّني... فلي في القدِس مئذنٌة
لِة األَحِد ي تعانُق الّشمَع في ترت

ٍة ي ولي صديٌق ُيداويني بأغن
ويرفُع الّنفَس عن إسمي ومعَتَقدي  

ٌق...  يصحو على أمٍل َب ولي هنا َح
ويزرُع احلَبّ بَني القلِب واَخلَلِد

وذكرياتي غيومٌ... حَني ُمتطُرني
ُر أعشاًشا على جسدي  ي بني العصاف ت

ٌر دعني أغّني... أنا في موطني وت
َر الّلحَن من يافا إلى َصَفِد قد خّم

طعُم احلياةِ... هنا في القدِس مختلٌف
َبِد ّرمِل بالَزّ مثُل الكتابِة فوَق ال

ّسوِق كي ينسَلّ من لغتي ُر في ال أسي
خيُط الكالِم... فأكوي قلَب مضَطِهدي

ّسوِر ُتغويني فأملُسها حجارُة ال
فهل نظرَت إلى الّتاريِخ فوَق يدي؟!

ِة موسيقا تسائُلني وفي األزّق
عن ساكِن احلِيّ من حٍيّ وُمفَتَقِد

دًة َيّ أهوى بالدي وإن كانت مق
ال ُيسَجُن احلُبّ باألغالِل والّزَرِد

ويعزُف القلُب أشواقي بريشِتِه
وتأكُل الّناُي بوَح احلِبّ من كبدي

هنا ولدُت... هنا أطلقُت زقزقتي
هنا رفيقي... هنا جّدي... هنا ولدي

َيّ نرجسٌة هنا أغّني... وفي كَفّ
واُهللا يعلُم كم أهواَك يا بلدي...
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رٍّ فيِك َيخَفى؟ ـ ـ ـ دائِن أخبريني            أيُّ ِس ـ ـ ـ ـ َزيَن امل
ا... ـ ناَي َذرف ْت عي ـ ـ ـجوني             َذرََّف ـ كّلما هاَجْت ُش
وِق َوْصفا اَق كلَّ الشَّ ـ ـ وٌق            ف ـ داِن َش ـ لِك في الوجـ
رًفا فَحرفا: ـ ـ ـ ـ ُد ُدرِّ             ُصغُتُه َح ـ روفِك ِعق ـ ـ ـ ِمن ُح

اُء حبٍّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ٍن اُء ُميْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ٍض ْي اُء َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

يفا.. دا ِذكًرا وَط ـ ـ ٌم            قد غ ٌف َحمي ـ ـ ْف...إْل ـ واألِل
ْل أيَن وكيفا...!  ـ َس ا           ال ت ـ ـ ـ ـً ّب عُت ُح ـ ـ ا ضيَّ ـ ـ فأن
ا        لسُت أدري كيَف َيشفى  ًب ل ـ ـ ـ ـد أضنيُت ق ـ ـ ولق
يفا! ُت َح ـ ـ ـري             منُذ أن فاَرق ًدا َلَعمـ ـ ا أب ـ ـ ـ ـ ـ نازًف

w ² u H Þ l ðd  UH O (  
Õd� f|d� Ã—u�

w{U*« Íb�—



35 2013 ÊU�O½ 19 WF ÔL'«



362013 ÊU�O½ 19 WF ÔL'«

W ÒOŠËd�«  UÞUAÒM�«

ة 1) جماعة الّصالة املرميّي
مختلف  تضّم  ّية،  ُمصّل كنسّية  جماعة  هي 
األعمار، هدفها ومضمون لقاءاتها يتمحور حول 
الّصالة وكلمة الله. مواضيع روحّية كثيرة ُتطرح 
مسيرتهم  في  األعضاء  ُتساعد  لقاءاتها،  في 
الروحّية الشخصّية واجلماعّية، كما ُتدخلهم في 
فرح الّلقاء بالرّب يسوع، وفرح نعمة املشاركة في 
ّي، إلى جانب احلصول على  اجلماعة املؤمنة املصّل
الّلقاء  يتضّمن  شخصّية.  دينّية  وتربية  ثقافة 
ا  ـً روحّي وحديًثا  متنوّعة  ترانيم  تأّملّية،  صلوات 
حول مقطع من الكتاب املقّدس أو حول موضوع 
األخالقّية  العقائدّية،  الكنيسة  تعاليم  يتناول 
في  إثنني  كّل  أسبوعّي:  لقاء  إّنه  واالجتماعّية، 
ْية من الّساعة الّسابعة والّنصف حّتى  الكاتدرائ

الّتاسعة مساًء.
ّيات ّسهران 2) ال

تقسم الّسهرانّيات إلى قسمني:
ِعظات  تتضّمن  واعترافات  توبة  سهرات   -
ترانيم  من  الّسهرانّيات  هذه  تتأّلف  روحّية. 
املقّدس،  الكتاب  من  قراءات  بالّتوبة،  خاّصة 
وجود  إلى  باإلضافة  شخصّية،  روحّية  تأّمالت 
كهنة لسماع االعترافات والوعظ. تراوح مّدة هذه 
والّنصف،  الّساعة  إلى  الّساعة  بني  الّسهرانّية 

وُتقام مرّة في الّشهر.
- سهرانّيات ُمطوّلة ُتقام قبل األعياد الكبرى، 
ليتورجّية  ومزامير  وترانيم  صلوات  وتتضّمن 
وشعبّية، قراءات من الكتاب املقّدس، قراءات من 
االعترافات  عن  ناهيك  الليتورجّية،  الّصلوات 
بالليتورجّية  عادًة  وُتختتم  الرّروحّية،  واألحاديث 
الرّوحّية  الفّعالّيات  هذه  مّدة  تراوح  اإللهّية. 
ذاته  ويقرأ  ذاته  مع  يجلس  اإلنسان  جتعل  اّلتي 
على ضوء كلمة الّله والّترانيم والّتأّمالت.. ومن 
على  ا  جّدً فّعال  تأثيرها  أّن  نالحظ  املنطلق  هذا 
اإلنسان اّلذي من خاللها يعيش الرّبيع الرّوحي 

الّشخصّي واجلماعّي.
ة ّي 3) الّندوات الّدين

تقوم الرّعّية من وقٍت إلى آخر بعقد ندوة روحّية 
ا، إذ  ـً تساعد اإلنسان على تنشئة ذاته مسيحّي
إّن اجلهل هو عدّو اإلنسان األّول، واحلياة املسيحّية 
برّمتها تتمحور حول موضوع «املعرفة». لذلك، 
فإّن الّندوات الروحّية ُتعطي الفرد زاًدا لسّد جوعه 
وكنسّية.  دينّية  ثقافة  إلى  باإلضافة  الرّوحّي 
طالت  اّلتي  الّندوات  من  الكثير  استضفنا  فقد 
املقّدسة،  البالد  في  املسيحّي  الوجود  موضوع 
ندوات  إلى  باإلضافة  العرب،  املسيحّيني  وعن 
كتاباتهم  عرضوا  اّلذين  الكّتاب  لبعض  أخرى 
ومؤّلفاتهم. كما أقيمت العديد من هذه الّندوات 
بالّتنسيق والّتعاون مع الرّئاسة الرّوحّية للطائفة 
وفي  األرثوذكسّي،  املّلي  واملجلس  األرثوذكسّية 
الكنيسة  قاعة  في  ُتقام  كانت  األحيان  بعض 
الوَحدّية  املبادرات  هذه  القت  وقد  األرثوذكسّية، 
وجتدر  الّطائفتني.  أبناء  جانب  من  كبيرًا  جتاوًبا 
اإلشارة أيًضا إلى أّن لقاءات روحّية أخرى أقيمت 
كشفاعمرو،  األبرشّية  من  مختلفة  رعايا  في 
حول  متركزت  وعرّابة..  سخنني  معليا،  ترشيحا، 
كان  وقد  عاّم،  روحّي  موضوع  أو  جديد  مؤّلف 
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ا. ـً ا وقوّي ـً ّي جتاوب أبناء الرّعايا إيجاب
ة ّروحّي ّرياضات ال 4) ال

إّن الُبعد الرّوحّي ألساسّي في حياة الرّعّية، إذ إّن 
كّل نشاط رعويٍّ ال يقوم في أساسه على الُبعد 
ا محض،  ـً ا ودنيوّي ـً ّي الرّوحّي، سيكون نشاًطا عامل
اتنا.  ّي وفعال نشاطاتنا  في  نبتغيه  ال  ما  وهذا 
حدود  خارج  الرّوحّية  الرّياضات  تكون  ما  ا  غالًب
الرّعّية ولعّدة أّيام في دير من األديار، مع برنامج 
الرّعّية  في  ّية  رسول حركة  فكّل  مكثَّف.  روحّي 
تقوم برياضتها الرّوحّية اخلاّصة كجماعة الّصالة 
بوعظ  ُقمنا  كما  الّشبيبة..  األخوّيات،  املرميّية، 
من  أخرى  لرعايا  الرّوحّية  الرّياضات  من  العديد 
اجلليلّية  مرمي  عائلة  املكر،  كشبيبة  األبرشّية 
باإلضافة  شفاعمرو.  من  مرمي  أبناء  وجماعة 
كمدرسة  الكاثوليكّية  املدارس  بعض  إلى 
«راهبات  ومدرسة  حيفا  في  «الكرمليت» 

الّناصرة» في شفاعمرو.
ة 5) منتدى الكلمة للّتنشئة املسيحّي

باإلضافة إلى كّل ما تقّدم ذكره بدأنا مؤّخرًا بعقد 
لقاءات روحّية ُتقام في قاعة الكنيسة كتنشئة 
املسيحّية  معرفتهم  تقوية  في  الرّاغبني  جلميع 
ّية والعقائدّية والّالهوتّية. إّنه لقاء مفتوح  الكتاب
من  يتعّلمون  استثناء،  دون  املسيحّيني  جلميع 
ّية،  الكتاب املقّدسة  الكنيسة  تعاليم  خالله 
ويطرحون  واالجتماعّية،  األخالقّية  العقائدّية، 
اّلتي  واالستفسارات  الّتساؤالت  كاّفة  بدورهم 
أطلقنا  لها.  إجابة  على  احلصول  في  يرغبون 
وبالّتالي  ظمأه،  تروي  اّلتي  الّلقاءات  هذه  على 
املقّدس،  للكتاب  معرفته  تعميق  في  تساعده 
ألّنه  منه،  اجلديد  العهد  وبخاّصة  احلياة،  كلمة 
على  التعرّف  من  ُميّكننا  اّلذي  الوحيد  املدخل 
من  الكثيرين  وألّن  املخّلص،  املسيح  شخص 

املسيحّيني يجهلونه.
ة ّي 6) املؤّلفات الّالهوت

صدر خالل الّسنتني املاضيتني أربعة كتب روحّية 
والهوتّية، ّمما ُيشير وبكّل وضوح إلى أّن العمل 
الرّعوّي قد يكون في كثير من األحيان ُملهًما 
من  مواضيعه  نستقي  إذ  والّتأليف،  للكتابة 
جلماعة  الرّوحّية  واالحتياجات  اإلميانّي  الواقع 
املؤمنني، اّلتي تدعوك وُحتّفزك على الكتابة في 
سبيل احلصول على ثقافة دينّية كافية ووافية:
(أ) مرمي، املرأة امللتحفة بالّشمس (رؤيا 1:12)

يتعّمق هذا الكتاب في الّالهوت املرميّي بُبعَديه 
الكتابّي والّليتورجّي، إذ يتكّلم في قسمه األّول 
قراءة  القيامة،  نحو  إميان  مسيرة  «مرمي،  عن 
بيبلّية»، وفيه شرح ُمسهب يطال نبوءات العهد 
القدمي مرورًا بتحقيقها وإجنازها في العهد اجلديد 
يتكّلم  الّثاني  قسمه  وفي  مرمي؛  شخص  في 
أمومة  الّصليب:  سّر  في  «مرمي  عن  الكتاب 
روحّية» (يوحّنا 25:9-27)؛ وفي قسمه الّثالث 
يلّخص الكتاب الهوت صالة املدائح اّلتي ُتتلى 
في الكنيسة البيزنطّية أّيام اجلُمعة من الّصوم 
األربعينّي املقّدس حتت ُعنوان «الّثيوطوكس مرمي 

ا البيزنطّية». في ميستاعوجّية الّليتورجّي
(يتبع)
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جاء الّدين لتحقيق مصلحة اإلنسان في الّدنيا 
واآلخرة، وحتقيق مصالح العباد في الّدارين.

األحكام  تشريع  من  احلكيم  الّشارع  مقصد  هو 
الدينّية، واّلتي حتّقق هذا الهدف عن طريق حفظ 
الضرورّيات اخلمس: الّنفس والّدين والعقل واملال 
والنسل، ولذلك الّنصوص الدينّية حتّث على كّل 
ما فيه مصلحة، وتنهى عن كّل ما يوقع الّضرر.

جلميع  ا  ـً وعاّم خالًدا  ليبقى  جاء  الّدين  أّن  ومبا 
لتطوّر  ومراعًيا  ومكان،  زمان  كّل  في  البشر 
الدينّية  لألحكام  تشريعاته  جاءت  لهذا  احلياة، 

على نوعني يحّققان ذلك.
الّنوع  وهذا  ة:  ّي ل تفصي أحكام  األّول  الّنوع 
وبعض  وباألخالق  وبالعبادات  بالعقيدة  يتعّلق 
حقائق  وتبّني  األفراد،  بعالقات  اخلاّصة  املسائل 
زمان  كّل  في  اإلنسان  يحتاجها  وباقية  ثابتة 
ومكان؛ وغيرها من األحكام ال يقوم مقامها وال 
يحّقق مصلحة لإلنسان، ويعجز العقل البشرّي 
عن تنظيمها بشكل يكفل لإلنسان مصلحته 

في الّدنيا واآلخرة، ويحّقق مقصد الّتشريع.
ال  ة:  ّي كل ومبادئ  أحكام  الّثاني،  الّنوع  أّما 
ميكن أن تضيق بحاجات الّناس، بل هي ثابتة، 
لكّل  ويترك  املتغّيرة.  هي  تفصيالتها  ولكن 
وزمانها  ظروفها  بحسب  ذلك  تنّظم  أن  جماعة 

مبا يحّقق مصلحتها اآلنّية.
على  واجب  فرق  اخلمس  الّضرورّيات  حفظ  إّن 
كّل مؤمن؛ هذا الفرض الواجب منه ما هو فرض 
عني وما هو فرض كفاية. والفرض العني يتعّلق 
باألفراد والفرض الكفاية يتعّلق باملجتمع ممّثًال 

بالّسلطة الّتنفيذّية.
ّي: وجب على كّل والة األمور،  الفرض الكفائ
والّتنفيذّية  الّتشريعّية  بالّسلطتني  ممّثلني 
تنظيم حياة الّناس مبا يكفل حتقيق الّضرورات 
وحدة  أو  املال  أو  الّنفس  حفظ  سواء  اخلمس، 
املجتمع ومتاسكه، ألّنهم وكالء عن الّشعب في 
فالّسلطة  مصاحلهم.  يحّقق  ما  وتنفيذ  تطبيق 
بأن  مكّلفة  املُعاصر  الّنظام  حسب  الّتشريعّية 
ذلك؛  يحفظ  ما  والقوانني  األنظمة  من  تسّن 
املعاصر  الّنظام  حسب  الّتنفيذّية  والّسلطة 
مكّلفة بأن تطّبق وتنّفذ ذلك؛ فاجلهاز املختّص 
أجهزة  جميع  عن  الفرض  سقط  بذلك  قام  إذا 
الّدولة، وإذا لم يتّم به بقي الفرض متعّلًقا بذّمة 
أفراًدا       كانوا  سواء  الدولة،  أفراد  من  فرد  كّل 

أم جماعات.
ويؤّيد ذلك حديث رسول الّله {كّلكم راٍع، وكّلكم 
{تصرّف  الفقهّية  والقاعدة  رعّيته}  عن  مسؤول 
اإلمام مع الرّعّية منوط باملصلحة}. وكذلك يؤّيد 
ووالة  ضرار}،  وال  َضرر  {ال  الرّسول  حديث  ذلك 
نتيجة  املتوّقع  الّضرر  بدفع  مطالبون  األمور 
استعمال وسائل الّسير العصرّية، وذلك بتنظيم 
(الّضرر  وتطبيقها  األنظمة  خالل  من  الّسير 
يدفع بقدر اإلمكان) وكذلك مطالبني برفع الّضرر 
(الواقع) بإزالة كّل ما من شأنه أن يعيق حركة 

الّسير ويحفظ أموال الّناس (الّضرر يزال).
ّي: اإلنسان باعتباره فرًدا ُملزًما  ن الفرض العي
األوامر  وينّفذ  يطّبق  بأن  عينّية  مطالبة  شرًعا 
وعرضه  وماله  حياته  له  تكفل  اّلتي  والّنواهي 
عنه  ويدرأ  مصلحته  يحّقق  أي  ودينه،  وعقله 

اإلسالم  في  الضرورات  حفظ  ألّن  ذلك  املفسدة، 
جاء عن طريق اإللزام باألوامر واجتناب الّنواهي. 
واألوامر وحفظ الّضرورات مطالب بها كّل إنسان 
ّيته،  ومسؤل قدرته  حسب  كّل  ا  ـً ّي عين ا  طلًب
ذلك ألّن الفرد في املجتمع يجب عليه أن يقّدم 
حماية  ألّن  مصلحته  على  اجلماعة  مصلحة 
ونسله  وماله  وعقله  ونفسه  دينه  في  املجتمع 

ّية فردّية وجماعّية.  مسؤول
وهذا الفرض العينّي يشمل أوًّال السائقني، فكّل 
سائق ُملزًما بحسب الّشرع بأن يتقّيد بأنظمة 
وماله،  نفسه  يهلك  ال  حّتى  الّسير  وقوانني 
وحدة  على  ويعمل  ومالها،  غيره  نفس  ويهلك 

املجتمع ومتاسكه.
ًيا، املشاة: فكّل فرد من املشاة ملزًما بحسب  ثان
الّشرع بأن يتقّيد بأنظمة وقوانني الّسير املتعّلقة 
به حّتى ال يهلك نفسه وماله ويعرّض اآلخرين 
للوقوع في جرائم قتل أو إتالف مال وغير ذلك. 
الّناس  حياة  بتنظيم  تتعّلق  اّلتي  األمور  وهي 
اليومّية واملعيشّية، وهي تختلف من زمان إلى 
قوم،  إلى  قوم  ومن  أخرى،  إلى  بيئة  ومن  آخر، 
لذلك لم يشأ الّله عّز وجل أن يوقع الّناس في 

الّضيق واحلرج. 
بنصوص  الّناس  عن  مرفوعان  واحلرج  والّضيق 
احلرج  رفع  ألّن  املطهرة،  والّسنة  الكرمي  القرآن 
اإلسالمّي.  الّتشريع  أسس  من  أساس  واملشّقة 
الّناس  حياة  بتنظيم  تتعّلق  اّلتي  األمور  ومن 
املتغّيرات  من  وتعتبر  واملعيشّية،  اليومّية 
في  وتعتبر  والّناس،  والزّمان  البيئة  بحسب 
زماننا من املستجّدات العصرّية املتعّلقة باحلياة 
اليومّية املستمرة، واّلتي اقتضاها تطوّر املدينة 

وأنظمة الّسير.
التقّيد  في  الّدين  حكم  على  الّضوء  وإللقاء 

بأنظمة الّسير، علينا أوًّال أن نقرّر ما يلي:
(1) أنظمة الّسير أنظمة عصرّية، وتعتبر من 

األمور التنظيمّية.
حياة  على  احملافظة  وضعها  من  يقصد   (2)
أموالهم،  على  واحملافظة  نفوسهم،  في  الّناس 
واحملافظة على العالقات بني الّناس وعدم هدم 
هذا البنيان االجتماعّي، واحلّد من إغراق املجتمع 
في مشاكل ومشاحنات تلهيه عن القيام بدوره 

في احلياة. 
الّسير  أنظمة  وضع  أّن  جند  املنطلق  هذا  ومن 
تّتفق مع مقاصد الّشريعة، بل هي عني مقاصد 
من  وهذه  بشرّية،  أنظمة  كانت  وإن  الّشريعة 
ملقتضيات  تنظيمه  اإلسالم  ترك  اّلتي  األمور 
من  أي  واإلنسانّية.  والزمنّية  البيئّية  الّظروف 
ال  كّلي  نحو  على  تشريعها  جاء  اّلتي  األمور 
جزئّي، قواعد ومبادئ عاّمة وليست تفصيلّية، 

حيث ترك أمرها لكّل زمان ومكان وظرف.
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وصلنا إلى املراحل احلاسمة في دوري األبطال، فيوم الّثالثاء القريب، 
سننتظر جميًعا، على أحّر من اجلمر، الّلقاء املرتقب بني بطل أملانيا 
اجلديد «بايرن ميونيخ»، وبطل إسپانيا القادم «برشلونة»، في مباراة 
الّذهاب ضمن إطار دور نصف الّنهائي، على أرض استاد «إليانس 

إرينا» في ميونيخ (أملانيا).
سان  ضد «پاريس  الّنهائي  ربع  دور  في  عانى «برشلونة»  أن  فبعد 
جيرمان»، قبل أن يحّقق االرتقاء بسبب غياب جنمه األكبر - أفضل 
العب كرة قدم في العالم - الّنجم ليونيل ميسي، اّلذي دخل املباراة 
وهو ليس في صّحة تاّمة، إّال أّنه أحدث تغييرًا وساهم في طبخ هدف 
أن  جمهور «بارسا»  فبإمكان  اآلن  أّما  پيدرو..  سّجله  اّلذي  الّتعادل 
ا من اإلصابة، وحصل على  ـً ّي يتنّفس الصعداء، ألّن ميسي تعافى كل

تصريح طّبي للمشاركة في املباراة ضد «بايرن».
وأعرب  بكثير؛  أفضل  تبدو  فاألمور  أملانيا،  بطل  صفوف  في  أّما 
املدرّب هاينكس عن رضاه الّتام من أداء الفريق هذا العام، وأّكد هعلى 
أّنهم في أّمت اجلاهزّية واالستعداد لتحّدي «برشلونة»، واالرتقاء - للعام 
ّية ورّد االعتبار، بعد أن خسر  الّثاني على الّتوالي - إلى املباراة الّنهائ

«بايرن» الكأس، العام املاضي، في ملعبه البيتي أمام «تشلسي».
نصف الّنهائي الّثاني سيجمع بني «ريال مدريد» و«بوروسيا دورمتوند»، 
واملباراة األولى ستجري، يوم األربعاء القادم، في أملانيا أمام جمهور 
«دورمتوند» الرّائع، اّلذي مينح دوري األبطال رونًقا آخر هذا العام، من خالل 
الّتشجيع الّدائم والّلوحات املتحرّكة املُدهشة اّلتي يعرضها في املدرّجات.

«ريال مدريد» واّلذي يتمّتع من أخطاء حتكيمّية واضحة لصاحله هذا 
العام (أمام «يونايتد» و«چاالطا سراي») واّلتي ساعدته في االرتقاء 
ّية.. إلى مراحل متقّدمة، هو املرّشح األقوى لالرتقاء إلى املباراة الّنهائ

لكن من اجلدير ذكره ان دورمتوند هو فريق قوي الذي حقق فوزا على 

°b ½u 9—Ëœ ãU √ ‰U ¹d «Ë a O ½u O  Êd ¹U Ð b{ è½u ©w O ®d Ð
∫ÂÒbI¹ UÐË—Ë√ ‰UDÐ√ Í—Ëœ wzUN½ nB½

ريال في دور املجموعات (2-1) في املانيا وعاد مع نتيجة تعادل    
الكافية  واخلامات  القدرات  وميتلك  اسبانيا  في  املباراة  من   (2-2)

ملباغتة "البالنكوس" واحلصول على البطاقة الثمينة للمباراة النهائية.
مبارايات االياب ستقام بعد اسبوع من مباريات الذهاب.

سّيئ  أداء  من  املوسم  بداية  منذ  حيفا»،  عانى «مكابي  أن  بعد 
للغاية في عهد رؤوڤني عاطر، ما أّدى إلى تدهور الفريق وتورّطه 
ِبنادو  أريك  استالم  مع  املتوّقع  الّتغيير  حدث  الّالئحة،  قاع  في 
وظيفة املدرّب وقاد الفريق إلى سلسلة مباريات ناجحة واّلتي من 

خاللها ارتقى الفريق إلى املرتبة الّثانية املشرّفة.
سافر أكثر من 20 ألف حيفاوّي إلى استاد «رمات چان»، أول 
أمس األربعاء، لهدف تشجيع فريقهم احملبوب في مباراة نصف 
نهائي كأس الّدولة، أمام بطل الّدوري «عيروني كريات شمونة»، 

°”Q~ «  U ¹—U ³  ‹ ¨w «u Ò² « v K Ž °”Q~ «  U ¹—U ³  ‹ ¨w «u Ò² « v K Ž 1515? « èM Ò K  ¨qAH ¹ UH O Š Æã? « èM Ò K  ¨qAH ¹ UH O Š Æã
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بكأس   - أخيرًا   - والفوز  ّية،  الّنهائ املباراة  إلى  االرتقاء  آملني 
بطعم  املوسم  ينتهي  أن  أمل  على  عاًما(!)،   15 بعد  الّدولة، 
عانى  اّلتي  الّصعبة  الفترة  عن  الّلقب  هذا  ليعوّضهم  «لذيد»، 

منها الفريق منذ بداية املوسم.
إّال أّن مكابي حيفا قّدم، لرّمبا، أسوأ مباراة له هذا املوسم، وبالرّغم 
من تفوّقه بالّنتيجة (1-0) من ضربة جزاء سّددها أندلوبو، جنح 
«عيروني كريات شمونة» بإحراز هدف الّتعادل في الّشوط الّثاني، 
من توقيع املهاجم العربّي املمتاز، أحمد عابد.. وعميًقا في وقت 
اّلذي  الدوري،  لبطل  املستحّق  الفوز  هدف  ماولي  سّجل  الّتمديد 
كان أفضل بدرجة واحدة على األقل - إن لم يكن بدرجات - من 

مكابي حيفا على مدار 120 دقيقة، واستحّق الفوز على الفريق 
احليفاوّي اّلذي سّدد ضربة واحدة فقط للمرمى(!!!)، وكان ذلك في 

الدقيقة 119!
أّيار  شهر  من  الّثامن  في  ستجري  الدولة  لكأس  ّية  الّنهائ املباراة 
القادم، وستجمع بني «عيروني كريات شمونة» و«هپوعيل رمات 
ا بالّنتيجة (2-1) من  ـً چان» اّلذي حّقق بدوره فوزًا دراماتيكّي

هدف في الوقت بدل الّضائع.
أّما مكابي حيفا، سيكتفي باملرتبة الّثانية، ولرّمبا سينجح في 
الّدولة   بكأس  الفوز  حتقيق  في  وأخيرًا،  عشرة،  الّسادسة  السنة 

من جديد؟!!
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2/رغيفان من اخلبز املقّطع.

4 أكوب من الّلنب الزبادي.
4 فصوص من الّثوم املهروس.

2/ملعقتان صغيرتان من امللح.

2/ملعقتان كبيرتان من الّسمنة البلدّية.

2/حّبتان متوّسطتا احلجم من البندورة (مقّشرتان ومفرومتان).

2/ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة.

500 غرام من اللحم املفروم (حسب الرّغبة).

1 ملعقة صغيرة من البهار املشّكل.
1 ملعقة صغيرة من الّشطة (الفلفل األحمر).

2/ملعقتان كبيرتان من الكزبرة.

القليل من زيت الّذرة للقلي.
رّشة من الفلفل األسود.

ربع كوب من املاء.
∫dOC���« WI|d�

مصفاة  في  ونتركه  اخلبز،  نقلي  عميقة.  مقالة  في  الزيت  نسّخن 
للتخّلص من الزيت الفائض.

الّثوم  ونضيف  (الروب)،  الزّبادي  الّلنب  نضعي  عميق  وعاء  في 
يصبح  أن  إلى  بالّشوكة  اخلليط  نقّلب  امللح،  من  صغيرة  وملعقة 

ا. متجانًسا وناعًما، ومن ثّم نتركه جانًب
نسّخن الّسمنة في مقالة واسعة، ومن ثّم نضيف الّلحم ونّقلبها 

على نار قوّية لبضعة دقائق إلى أن ينضج الّلحم.
نضيف البهار، وملعقة صغيرة من امللح، ومن ثّم الّشطة والفلفل، 
اخلليط  يكتسب  أن  إلى  دقيقتني  ملّدة  الّنار  على  اخلليط  ونقّلب 

نكهة البهارات، ومن ثّم نخرج الّلحم من املقالة.
نضيف البندورة املفرومة ومعجون البندورة إلى املقالة. نقّلب املقادير 
إلى أن تختلط البندورة مع بقايا الّلحم في املقالة. من ثّم نضيف 
لبضع  متّوسطة  نار  على  تطهو  البندورة  ندع  املاء..  من  كوب  ربع 

دقائق إلى أن تتسّبك املرقة (اخلليط).
نعيد الّلحم إلى البندورة، ونترك اخلليط يطهو لبضع دقائق.

في  املقلي  اخلبز  ونوزّع  الّشيء،  بعض  عميق  تقدمي  طبق  نحّضر 
القاع الّطبق.

ومرقة  الّلحم  نوزّع  ثّم  ومن  اخلبز،  على  الزّبادي  الّلنب  خليط  نوزّع 
البندورة على اخلبز، ومن ثّم نضيف القليل من الّلنب.

ننثر الكزبرة على الّطبق ونقّدمه مباشرًة.

å“b�U½Ëb�U�ò  UF�dH� WþuÐ

° U	U{≈ WKOJAð l� å”u�²OÄ „U�ò
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Shaun The Sheep
å“b�U½Ëb�U�ò w	 åVOý «– Êuýò

 Shaun The  V³;«  w½uðdJ�«  q�K�*«   UOB�ý  »UF�√

 w	 …d� ‰Ë_Ë Êü« ÎUOÐdŽË ÎUO*UŽ ÎUŠU$ w�ö¹ Íc�«Ë Sheep
°å“b�U½Ëb�U�ò

 åqO� wÄU¼ò œôË√ W³łË qJÐ ¨WHK²�� »UF�√ 8 WŽuL−*« qLAð

ÆÎU½U−� …bŠ«Ë W³F� ŸÒ“uð

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� åÊuýò ·Ëd)« »UF�√ WK�KÝ «uFLł«

 WGK�UÐ åX½d²½ô«ò l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫WOÐdF�«

 W³łË q� l� å“b�U½Ëb�U�ò ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š åqO� wÄU¼ò
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

احلدس  فيها  يقوى  وجميلة،  واعدة  فترة 
يبّشر  جديًدا  خبرًا  تتلّقى  قد  الرومانسّي. 

باخلير، ووعوًدا بتغييرات جديدة.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)

حاذر من بعض املعرقلني والكاذبني والّسارقني، 
فقد يحوم حولك الوصولّيون؛ فابَق حذرًا وال 

تصّدق بعض املتمّلقني.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تنتهي  ممّيزة.  فرًصا  وتلتقط  بنفسك  تفخر 
مبتغاك  جتد  جديد.  إلى  وتسعى  قدمي  من 

وتستعيد أوراًقا ومستندات ضائعة.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

ملكّية  تناقش  األثناء.  هذه  في  جديًدا  تبدأ 
أو عائدات، وتبرز نقاط جديدة لم تكن في 

احلسبان تغّير بعض املعادالت.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

إلى  وتتوّصل  العقبات  أمامك  من  تزيل 
منتصرًا،  فتبرز  مناسبة،  جديدة  طروحات 

مليًئا بالّثقة بالنفس وتكبر شعبّيتك.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

يخّيب  رّمبا  احلاليهة.  الفترة  الغموض  يسود 
تصادف  أّنك  إّال  األشخاص،  بأحد  ظّنك 

صديًقا تثق فيه، ينقل إليك األخبار.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

يخّف الّضغط، وتالقي الّدعم من قبل بعص 
األصدقاء، وحتّقق ربًحا غير منتظر أو جناًحا 

ّية. في العملّيات التجارّية أو املال

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

لن  الّصعوبات.  بعض  أمامك  تتجّلى  قد 
يسقط عليك الّنجاح من الّسماء، بل يجب 
أن تبذل جهوًدا قصوى كي تكسب قضّيتك.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

تّتفق مع الّشريك على مشروع جديد، وتكون 
يدّلك  والوعود.  بالّتواصل  زاهرة  الفترة  هذه 

حّسك على األسلوب الواجب اعتماده.

»�b�u (20 كانون الثاني - 18 شباط)

أو  االّتفاقات  بعض  عن  يدور  احلديث 
دورًا  اآلخر  الطرف  يلعب  اخلاّصة.  الّشراكات 

كبيرًا في خياراتك ويؤّثر على قراراتك.

»)u! (19 شباط - 20 آذار)

تنكّب على أعمال كثيرة ومشاريع متفرّقة. 
تنّظم وحتّضر وجتتمع ببعض األفرقاء، بغية 

البحث في مسألة ملّحة.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

ببعض  عالقة  لها  ّية  مال مسألة  تناقش 
أو  جّيد  خبر  عن  يدور  احلديث  املمتلكات. 

ّية، حتّقق خاللها نصرًا. معلومات إيجاب

 …b¹bł u�uý W�—U� oKDð UÑuMð

WM Ò�;« WOz«cG�« rOI�UÐ e ÒOL²ð

q�√ dJÝ 30% Ë VOKŠ 96% vKŽ Íu²×¹ Íc�« bOŠu�« ¢UÑuMð u�uý¢

 b¹b'« UÑuMð  u�uý Æ¢UÑuMð  u�uý¢ ∫b¹bł u�uý oKDð ¨œö³�«  w	  …bz«d�«  W¹cž_«  W�dý ¨UÑuMð

 rFD�UÐ ”U�Šô« WÐd& ÷uš 5Ð Ê“«uð sŽ Êu¦×³¹ s¹c�« w�U¼ú� …—UÝ ÈdAÐ sŽ …—U³Ž u¼

 ÆœôËú� rOK��« uLM�« rŽbð w²�« WLOJŠË W½“«u²� W¹cGð vKŽ ÿUH(« ‰öš œôË_« qO�bðË VÒOD�«

 c¹c�Ë l²2 ¨‚«uÝ_« w	 u�uA�« »ËdA* …œułu*« WOz«cG�« rOI�« qC	QÐ eOL²¹ ¢ UÑuMð u�uý¢

ÆW³O³A�«Ë œôË_« t³×¹ UL� U Î�U9

 wMž •   VOKŠ 96%•  dJÝ W	U{≈ q�√ 30% •  ∫?Ð e ÒOL²¹ Íc�« bOŠu�« u¼ b¹b'« ¢ UÑuMð u�uý¢

“u²�ö�« qOK� •  UMO�U²OH�UÐ wMž • ÂuO��UJ�UÐ

 Íc�«  ’Uš  r�UÞ  q³�  s�  t²I	«d�  -Ë  ¢WOz«cG�«  WK�u³�«¢  —UÞ≈  sL{  UÑuMð  u�uý  d¹uDð  Ò-

 U ÎDš qJAð w²�« WLOJŠ WOz«cž rOIÐ WLz«œ WKŠd� u¼ Z�U½d³�« Æ5OMIðË W¹cGð  UOzUBš√ qLA¹

 …bz«d�« WO*UF�« W×B�«  U¼U&ö�  U−²M*« WLzö� `O²ðË q³I²�*« w	  U−²M� d¹uD²� U ÎONOłuð

 qOKI²�  U ÎC¹√  —UÞô«  sL{  UÑuMð  bNF²ð  Æd¦�√  WO×�  WO�u¹Ë  WOÝUÝ√   U−²M�  WKÝ  oKš  ·bNÐ

ÆWO�u¹Ë WOÝUÝ√  U−²M�  U¾	 w	 `K*«Ë dJ��« WOLJ� w−¹—bð

 Ë√ XO³�« w	 tM� l²L²�« szUÐeK� `O²ð w²�« WŽuM²�  U−²M� WŽuL−0 oKDMOÝ ¢ UÑuMð u�uý¢

qK� 225 fO�Ë qK� 340 WOB�ý WMOM� d̈²� 2 sKł d̈²� 1 WMOM� ∫tł—Uš

 ÃÆ‘ 12.05 ∫u¼ d²� 1 WMOMI� pKN²�LK� tÐ v�u*« dF��«

 ÃÆ‘ 5.33 ∫u¼ qK� 340 WMOMI� pKN²�LK� tÐ v�u*« dF��«

 ÃÆ‘ 2.64 ∫u¼ qK� 225 fOJ� pKN²�LK� tÐ v�u*« dF��«

 qK� 200 ”QJ� WOz«cž rO� W½—UI�

 UðUHÞu¹   «—Uð   UÑuMð     u�uý

 60%  92%  96%    VOK(« Èu²×�

148  152  132    ©W¹—«dŠ  «dFÝ® W�UÞ

5.2  6  6.2   ©Â«dž®  UMOðËdÐ

22.6  23.2  17.8   ©Â«dž®  «—bO¼uÐd�

4  4  4    ©Â«dž®  UOM¼œ

d�c¹ r�  d�c¹ r�  2.4     l³A� s¼œ tM�

14  d�c¹ r�  12   ©rGK�® ‰Ëd²��u�

90  100  86   ©rGK�® Âu¹œu�

160  300  320   ©rGK�® ÂuO��U�

1.4  1  2   ©rGJ�® D 5�U²O	

0.4   błu¹ ô  błu¹ ô   ©rGJ�® B
12

 5�U²O	

0.4  błu¹ ô  0.4   ©rGK�® B
6
 5�U²O	

©ÆŸÆŸ®

 UNð«“U$« h Ò�Kð ¢ô«¢ d¹dJ²�« WÐUI½

2012 ÂUF�
 «c¼ Ê« vKŽ  œbý –« 2012 ÂUF� UNð«“U$« hO�K²Ð «dšR� ¢ô«¢ d¹dJ²�« WÐUI½ X�U�

 W�Lš s� d¦�« d¹dJð - UN²�U�« cM�Ë t½« v�« W	U{«  U¹b×²�UÐ UF³A� ÊU� ÂUF�«

 d¹dJ²�« s� qzUN�« rJ�« «c¼ Ê« WÐUIM�« Êd�–ËÆWF¹œu�«  U¹ËUŠË WOKzUŽ w½UM�  «—UOK�

 w	 WLzU�  W¹ËUŠ 15000  v�«  W	U{« W�Uš lOL& W¹ËUŠ 3000  W	U{« v�«  œuF¹

 w½UMI�«  ¡UI�«  WOL¼_  —uNL'«  Èb�  WOŽu²�«   öLŠ  v�«  W	U{«  œö³�«  ¡U×½«  lOLł

 WO−¹Ëdð   UÞUA½Ë  ÂöŽô«  qzUÝË  w	  W�U)«  lOL−²�«   U¹ËUŠ  w	  WOKzUF�«

 w	  v�Ëô«  Vð«d*«  XK²Š«  w²�«   «bK³�«  WLzU�  dAMÐ  ¢ô«¢  WÐUI½  X�U�Ë  UL�  ÆÈdš«

 n�« 14  s	œ lM� Íc�« d�ô« WÐ«dŽ v�« W	U{« VOÐ« qðË ËbOłË UNM� d¹dJ²�« WOKLŽ

  U¹ËUŠ w	 w½UMI�« lOL& W³�MÐ ŸUHð—« XK−ÝË UL� Æ WOJO²Ýö³�« w½UMI�« s� sÞ

Æ2012 ÂUŽ w	 rG� 46 v�« 2011 ÂUF�« w	 rG� 41 s� W�U)« lOL−²�«

 …—uŁ  w	  WOFzöD�«Ë  W�U¼  WJ¹dý  X½U�  b�  ¢ô«¢  WÐUI½  Ê«  v�«  …—Uýô«  —b&Ë  «c¼

 w	 WOKzUF�« »ËdA*« w½UM� d¹dJð WOL¼« e¹eFð qł« s� UO−¹ËdðË UO�öŽ« d¹dJ²�«

 lOL−²�«  W¹ËUŠ  ‰Ušœ«  WO−¹Ëd²�«Ë  WO�öŽô«   öL(«  XKLý  b�Ë  ÆÊU�“Ë  ÊUJ�  q�

 uLOJÝô«  l¹“u²Ð  X�U�  YOŠ  Èd�Ë  Êb�  …bŽ  w	  X�U�  «–«  Wþu³�«  s�  W�U)«

Æd¹dJ²K� w½UMI�« lOL& qÐUI� Wþu³�«Ë

 WÐu²J*«Ë  WO½Ëd²J�ô«  qzUÝu�«  w	  WO½öŽ≈Ë  WO�öŽ«  WKL×Ð  ¢ô«¢  WÐUI½  X�U�Ë  UL�

 ÁcN�  ÊU�  –«  ¢  W�U)√  lOL−²�«   U¹ËU(  jI	  w½UMI�«  rJKC	  s�¢  —UFý  X%

 t½«  WKL(«  pKð  «u³�«Ë  s¹c�«  s�  50%  —Uý«  –«  —uNL'«  vKŽ  dO³J�«  dŁô«  WKL(«

 rN½ô W�U)« lOL−²�« W¹ËUŠ v�« w½UMI�«  ¡UI�«  qł« s� rNFÝuÐ U� q� ÊuKLFOÝ

ÆW¾O³�« …œuł vKŽ ÿUH(« w	 WL¼U�L�  U¹ËU(« v�« w½UMI�« ¡UI�« w	 ÊËd¹

©ÆŸÆŸ®

UJŽ ≠ ¢wKO¾¹—eŽ¢ Í—U−²�« lL−*«
 WO½UJ��«   UŽuL−*«  vKŽ  «dOŁQð  d¦�_«  s�U�_«  bŠ√  ¢wKO¾¹—eŽ¢  Í—U−²�«  e�d*«  ÊUJ�  d³²F¹

 s�U�√  …d	Ë  —̈UDI�«  WD×�  v�≈  tM�  ‰u�u�«  W�uNÝ  ¨tO�≈  ‰u�u�«  ‚dD	  ÆUO�u¹  ÁœUðdð  w²�«

 Æ«bł «dŁR� tKF& ¨w¼UI*«Ë rŽUD*« v�≈ W	U{ùUÐ ¨…bz«d�« XO½«u(« WKOJAð ¨ «—UO��« n�uð

 s�  r²M�  Ê≈  ¨UF³ÞË  Æ ö	U(«  WDÝ«uÐ  p�c�Ë  —̈UDI�«  WDÝ«uÐ  lL−*«  v�≈  ‰u�u�«  ÊUJ�ùUÐ

 ÆÂ«b�_« vKŽ «dOÝ tO�≈ ‰u�u�« rJ½UJ�S³	 ¨WM¹b*« ÊUJÝ

  U¾�  sLC²ð  ¨÷—_«  s�  WL�{  WŠU��  vKŽ  ¨UJŽ  w	  ¢wKO¾¹—eŽ¢  Í—U−²�«  lL−*«  b²1

Æ‰ULA�«Ë UJŽ ÊUJÝ s� dO¦J�« UNO�≈ »c& w²�« dN��« s�U�√Ë XO½«u(«

 83 u×½ ¨ ôU−*« nK²�� w	 XO½«u(« s� …dO³� WKOJAð p�UM¼ ¨UJŽ w	 Í—U−²�« lL−*« w	

 ¨UJO½Ëd²J�ù«Ë  ¡UÐdNJ�«  ¨V²J*«Ë  XO³�«   U�eK²��  ¨qOL−²�«  ¨ U¹dB³�«  ¨¡U¹“_«  ∫? K�  Uðu½UŠ

 ÆÆÆU¼dOžË ¨ «d¼u−*« ¨W{U¹d�« ¨‰UHÞ_« ¨tO	d²�«

 ¡UC�Ë dN��« ‰uŠ W�“ö�«  U�uKF*« W	U� ÊËb−²Ý ¨X½d²½ù« vKŽ Í—U−²�« lL−*« l�u� w	

 ¨‰UHÞ_«  U�uBšË  WKzUF�«  œ«d	√  qJÐ  W�U)«  lL−*«   ôUH²Š«  ¨ÊUJ*«  w	  WF²L*«   U�Ë_«

 ¨WONO	d²�«  PAM*« ¨w¼UI*« ¨rŽUD*« ¨XO½«u(« ¨XO½«u(« nK²�� w	  UCOH�²�«Ë  öL(«

ÆÍ—U−²�« lL−*« v�≈ ‰u�u�« WOHO�Ë

©ÆŸÆŸ®

   U�dA�« q� szUÐ“ uŽbð ÊuHOKOÐ

?�« W�“— WÐd&Ë UNO�« ‰UI²½ô«

 s¹dNý …b* U½U−�  Unlimited
 szUÐe�  …b¹bł  WKLŠ  ‚öÞ«  sŽ  ÊuHOKOÐ  W�dý  XMKŽ«

 ÿUH²Šô«Ë  UNO�«  ‰UI²½ô«  ÊËb¹d¹  s¹c�«   U�dA�«  lOLł

 ?�«  W�“—  WÐd&   WKL(«  ‰öš  s�  szUÐe�«  sJL²ÝË  Æ  rNL�dÐ

 `HBðË  …dOB�  qzUÝ—¨   U*UJ�  qLAð  w²�«  ¨Unlimited
 Æs¹dNý …b* U½U−� œö³�« w	 ŸdÝô« WJ³A�« w	¨ X½d²½ô«

 U½U−�  ÊuJOÝ  WKL(«  Ác¼  WÐd&  Ê«  v�«  …—Uýô«  —b&

 U¹dNý  qJOý  99  ÊuÐe�«  l	bOÝ  U¼bFÐË  jI	  s¹dNý  …b*

 vKŽ ‰uB×K� qJOý 49 mK³0 …bŠ«Ë …d* WF	œ v�« W	U{ùUÐ¨

Micro Sim ? �« Ë« Sim  ? �«

 Â«e²�« Í« ÊËœË  WO³¹d& …d²H�  W�“d�« Ác¼ v�« ÂULC½ô« sJ1

 Âu¹  s�  «¡bÐ  ÊuHOKOÐ  W�dA�  tFÐU²�«  lO³�«  e�«d�  lOLł  w	

 30.4 a¹—Uð v²ŠË 11.4 fOL)«

 szUÐe�  bI	  ‰uFH*«  W¹—UÝ  WKL(«  Ác¼  Ê«  v�«  …—Uýô«  —b&

 ©ÆŸÆŸ®                      ÆÊuHOKOÐ W�dý v�« 5KI²M*«  U�dA�« lOLł

 sŽ  UC¹«  W�ËR�*«Ë  ¨ ôUBðô«  …—«“Ë  w	  oO³D²�«Ë  W³�«d*«  …bŠË

 «c¼   dA½  ¨pKN²�LK�  W�b)«  .bIð  w	  W¼«eM�«  vKŽ  WE	U;«

Æ2012 WM�� —uNL'«  UNłuð d¹dIð Ÿu³Ýô«

 w²�«  w�«u²�«  vKŽ  WO½U¦�«  WM��«  w¼  Ác¼  Ê«  d¹dI²�«  s�  ‰b²� Ô¹

 Âd²;« UN�uKÝË UNMzUÐ“ W�bš w	 w�u¾OKMOÐ „eOÐ W�dý UNÐ ‚uH²ð

 X½U� w�u¾OKMOÐ „eOÐ Ê« jI	 fO� ¨w�U(« d¹dI²K� UI	ËË ÆrN¼U&

 ¨W�öŽ qC	« vKŽ  “UŠË œö³�« w	 X½d²½ô«  «œÒËe� 5Ð s� W�uH²*«

 s2  ¨ ôUBðô«   U�dý  W	U�  5Ð  s�  …bOŠu�«  W�dA�«  UC¹«  UN½«  ô≈

Æ¢’Uš qJAÐ bOł¢W�öŽ vKŽ XOEŠ w²�« d̈¹dI²�« w	 UN²ODGð Ò-

 «bł ÿu×K� UNMzUÐ“ W�bš w	 w�u¾OKMOÐ „eO³� q�«u²*« —UL¦²Ýô«

 d¹dIð sŽ öC	 ÆUNKLŽ ¡UI� ¡UM¦�«  U�öŽ  «uMÝ —«b� vKŽ UN³�J¹Ë

 W�dý  dO²š« 2012 ÂUŽ w	 ¨  ôUBðô« …—«“Ë w	 —uNL'«  UNłuð

 W�dA�U� ©qOL¼® …—«œû� wKOz«dÝô« e�d*«  q³� s� w�u¾OKMOÐ „eOÐ

 ÀU×Ðô«  bNF�  Ê«  v�«  W	U{«  ÆUNMzUÐe�  W�b)«  WF²�  w	  …bz«d�«

 w¼  w�«u²�«  vKŽ  W��U)«  WM�K�Ë  W�dA�«  Ê«  błË  ©X�²�—U�®

ÆszUÐe�« W�bš ŸUD� w	 …bz«d�«

 Ê«  YOŠ  ¨W¹UGK�  w�	UMðË  V Ò�d�  r�UŽ  u¼  X½d²½ô«   «œËe�  r�UŽ

 W�bš  VKD²¹Ë  qNÝ  dOžË  U Î�Uý  ÎöLŽ  d³²F¹  tÐ  e ÒOL²�  —ÒbBð  oÚKš

  U¹b×²�« Ác¼ ÂU�« œuLB�« qł« s�Æ’Uš qJAÐ …œu'« WO�UŽ szUÐ“

W�b)« w	 —ÒbBÒ²�« w	 …dL²�� åw�u¾KMÐ „eOÐò

 ¡UM Ò¦�« X�U½ w²�« …bOŠu�«  ôUB Òðô« W�dý w¼ åw�u¾KMÐ „eOÐò

 ôUBðô« …—«“Ë w	 —uNL'«  UN Òłuð d¹dIð w	

 UN½öF−¹  s¹bOF�  vKŽ  …—U³ł  Î«œuNł  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  dL¦²�ð

 YOŠ s� włu�uMJð e ÒO9 ¨‰Ëô«   ∫‰U−*«  w	 UNðU�	UM� sŽ …eOL²�

 pK9 w²�« …bOŠu�« X½d²½ô« …œËe� ¨w�u¾OKMOÐ „eOÐ ∫WO²×²�« WOM³�«

 l� W�Ëb�« jÐdÐ qÐUJ�« «c¼ ÂuI¹ YOŠ ¡U*« X% wzu{ ‰UBð« qÐU�

ÆW�dA�« w	 szUÐe�« W�bš w¼ WO½U¦�« …eO*« ÆWO*UF�« X½d²½ô« tJ³ý

 ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  —̈UDŽ  ÍœË«  ‰uI¹

 „eOÐ  w	  5O�uB)«  szUÐeK�

 ô  W�dA�«  ÕU$  Ê«  ¢w�u¾OKMOÐ

 U¼bŠu�  WOłu�uMJ²�«  vKŽ  bL²F¹

 W�b)«  vKŽ  wÝUÝ«  qJAÐ  qÐ

 ÆW�dA�«  szUÐe�  …dL²�*«Ë  vK¦*«

 ‚uH²Ð  Èdšô«  uKð  WMÝ  ·«d²Žô«

 W�bš  ‰U−�  w	  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ

 k	U% w²�« W²ÐU¦�« …u−H�«Ë szUÐe�«

 Ë«  ‚u��«  v�«  W³�M�UÐ  ¡«uÝ UNOKŽ

 W	dA�  …œUNý  w¼  ¨UNðU�	UM�  ÂU�«

 WOŽuM�Ë  W�dAK�  WO�UF�«  W�b�K�

              Æ¢UNOHþu�

©ÆŸÆŸ® 



47 2013 ÊU�O½ 19 WF ÔL'«



482013 ÊU�O½ 19 WF ÔL'«
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